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Mientras un maestro de escuela debe considerarse completamente fracasado si sus 
alumnos salen a la vida sin los pertrechos indispensables, lo que significa saber leer, 
escribir y calcular correctamente, en cambio, un bachillerato que no haya dejado en la 
memoria de los alumnos indeleblemente grabada para siempre ninguna declinación 
latina, ninguna fórmula trigonométrica, ninguna especie botánica, podrá ser, sin 
embargo, un bachillerato eficaz si ha logrado despertar en el alumno la afición por la 
lectura de obras literarias, el hábito de razonamiento cuidadoso, el amor a la naturaleza y 
el sentido de la observación, porque, en fin de cuentas, ese imponderable que se llama 
cultura general no es sino aquello que queda en el espíritu después de haber olvidado 
todo lo aprendido en el periodo escolar.  

Pedro Puig Adam, la Metodología y Didáctica de la Matemática Elemental, 1933 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, la nostra societat, és a dir, la Societat de la Informació, de la Comunicació i del 
Coneixement, demana saber viure en la inseguretat i ser capaços de tenir actituds flexibles i 
dialogants. Si la capacitat per al dubte, per al debat, el diàleg i l'alternativa són la forma com es 
construeix el pensament, les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) podrien ser 
una gran oportunitat pels treballadors de l'educació per encetar un canvi que apropi el nostre 
alumnat a la lògica del món real. 
 
Amb l'avanç de la Societat de la Comunicació i de la Informació, la tecnologia evoluciona de 
forma vertiginosa. Aquests canvis a nivell tecnològic, han produït molts canvis i interrogants en 
l'àmbit educatiu. La legislació vigent fa referència a la importància d'adquirir la competència 
digital per part de l'alumnat i al fet que el professorat observi, que la metodologia didàctica ha 
d'ajudar a l'alumnat a adquirir aquesta competència bàsica, que consisteix a disposar 
d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en 
coneixement. 
 
La nostra pràctica docent no pot deixar de banda la importància que suposen les TIC en el dia 
a dia, per tant hem de valorar de quina forma s’ha d’integrar aquestes eines en la nostra 
pràctica diària. I entre els recursos que les noves tecnologies posen a l'abast dels docents, es 
troba la Pissarra Digital Interactiva (PDI) 
 
Però, per una altra banda, ens trobem que una part dels nostres alumnes manifesten un gran 
desinterès i presenten moltes mancances a l’hora de fer matemàtiques, situació que queda 
reflectida en diferents proves d’avaluació externa, com per exemple les proves PISA. 
 
Una de les solucions clàssiques que sempre es proposa és la de fer-los les matemàtiques més 
agradables, presentant-los-hi situacions que s’apropen al seu context, costums, hàbits..., ja que 
un dels principals problemes que trobem en el fons, és la falta de motivació per part d’aquest 
alumnat. 
 
És aquí on la PDI pot jugar un paper important. La PDI ens podria obrir la porta a la immensa 
base de coneixement d’Internet, ens podria permetre compartir i comentar tot tipus de material. 
Ens podria ajudar a fer les classes més vistoses, contribuint així a augmentar la motivació i 
l’interès de l’alumnat i al mateix temps ens podria augmentar l’autoestima professional. 
 
Molts docents es resisteixen a utilitzar aquest o qualsevol altre tipus d'instruments, per por a la 
innovació i pel fet de no tenir un elevat coneixement d'informàtica (Noda Herrera, 2009). Per 
això, és necessari que l'administració educativa i els centres es posicionin vers la formació 
continua dels docents en la metodologia de donar classe, i d'aquesta manera, possibilitar que 
l'alumnat pugui aprendre en relació a l’evolució del món que l’envolta dia a dia. D'altra banda, 
també és necessari veure la posició respecte la possibilitat de voluntat de canvi en pràctica 
docent per part del professorat, que haurà d'invertir temps a conèixer noves metodologies, a 
buscar i analitzar recursos existents, i a elaborar nous materials didàctics. 
 
L'ampliació de recursos dins de l'aula és primordial per a la millora de la motivació de l'alumnat, 
i per descomptat per a la resolució de problemes d'aprenentatge. Tot això requereix dels 
docents, la seva actualització constant i l'adquisició permanent de coneixements sobre 
l'aplicació de les noves tecnologies a les funcions anteriorment descrites. 
 
L'objectiu d'aquest Treball Fi de Màster és analitzar i motivar el maneig i utilització pràctica de 
la PDI a les aules de matemàtiques, donant a conèixer algunes experiències i activitats pròpies 
amb la PDI en el marc de les pràctiques com a professorat en centre assignat pel Màster i 
mostrant alguns recursos i repositoris d'activitats per a PDI a la xarxa.  
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II. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
Vivim en una Societat que viatja a gran rapidesa i que cada cop va a més velocitat. Aquesta 
Societat ja no és la Societat Industrial, donada ja per acabada, sinó la Societat de la Informació 
o Societat Xarxa, també denominada Societat del Coneixement i de l'Aprenentatge. Ningú 
dubta ja que l'arribada de les Tecnologies de la Informació i Comunicació ha suposat una 
revolució tan important com la que va provocar la invenció de l'escriptura o de la impremta. En 
aquesta Societat, entre les múltiples facetes de les Tecnologies de la Informació, Internet (a 
partir de la seva irrupció pública en 1994) ha permès que s’hagi experimentat una explosió 
sense precedents. 
 
Però mentre que els grans descobriments que han marcat l'evolució de les civilitzacions es van 
espaiar en el temps, la revolució actual s'ha produït en molt poc espai de temps, ha envaït tots 
els sectors de la vida social i està en vies de modificar les bases de l'economia. 
 
Les conseqüències d'aquests avanços estan provocant contínues transformacions en les 
nostres estructures econòmiques, socials i culturals. El seu gran impacte en tots els àmbits de 
la nostra vida fa difícil que puguem actuar eficientment prescindint d'elles: el món laboral, la 
sanitat, la gestió econòmica o burocràtica, el disseny industrial o artístic, la comunicació 
interpersonal, la informació, la qualitat de vida o l'educació. 
 
El món es troba davant un salt qualitatiu que exigeix plantejar-nos què està passant i veure si 
l'educació evoluciona al mateix ritme. El fet cert és que les generacions més joves estan 
creixent, per bé o per malament, assimilant la nova cultura, utilitzant la Xarxa per ocupar cada 
cop més temps del seu entreteniment i oci. Davant aquest panorama, apostar per una educació 
tecnològica i per la integració d'Internet a l'escola ha deixat de ser un repte per convertir-se en 
una necessitat (Rodríguez Izquierdo, 2000a). 
 
Si es fa l’esforç per recordar les escoles de fa 20 o 30 anys, les diferències en les pràctiques 
docents respecte al model educatiu actual són amb prou feines imperceptibles: es persegueix 
fonamentalment l'acumulació de sabers i dades, s'avalua bàsicament la memòria, se segueix 
emprant el llibre de text com a material didàctic primordial i la metodologia per exposició és la 
més comuna entre els docents. Bàsicament, el professor transmet i exposa un coneixement 
que després és avaluat a través de proves o exàmens, amb el guió bàsic del llibre de text. 
 
Sens dubte, les TIC ofereixen moltes possibilitats per canviar de model d'aprenentatge i utilitzar 
l'enorme quantitat de recursos disponibles, en forma de dades i informació, per convertir en 
coneixement. D’aquesta manera, les noves tecnologies haurien d'incorporar un canvi en la 
forma d'organitzar l'ensenyament i l'aprenentatge. Però què està succeint en la pràctica? 
L'aplicació d’un canvi pedagògic en els centres d'ensenyament s'estava duent més a terme 
mitjançant iniciatives personals, que per una planificació sistemàtica, que és el que li donaria la 
visió i abast que necessita perquè sigui efectiva aquesta transformació. Per a donar resposta a 
aquesta necessària planificació sistemàtica d'actualització de les aules i de modernització del 
sistema educatiu en el seu conjunt, ha nascut el Programa Escuela 2.0 dirigit pel Ministeri 
d'Educació i desenvolupat en col·laboració amb les CC.AA., afectant a tots els alumnes de 
centres sostinguts amb fons públics de 5º i 6º de Primària (10-12 anys) i de 1º i 2º d'ESO (12 a 
14 anys), en el que es pretén desenvolupar en quatre anys, del 2009 al 2013, la posada en 
marxa de les aules digitals del segle XXI dotades de la infraestructura tecnològica (on queden 
incloses les pissarres digitals) i de connectivitat bàsiques per obrir les aules a la realitat. I en 
relació a això, durant la recta final de l’elaboració del present Treball, s’ha conegut la notícia 
que el Govern de la Generalitat ha decidit apostar per les PDIs dintre del nou programa 
EduCAT 2.0. Al llarg dels dos pròxims cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013, la Generalitat 
dotarà les aules de cinquè i sisè de Primària amb 13.500 ordinadors portàtils, i amb 960 
pissarres digitals interactives, a més d'equipament complementari per guardar o transportar els 
portàtils. Aquesta actuació es preveu que beneficiï uns 86.000 alumnes de Primària, segons les 
dades d'Ensenyament. A Secundària, el curs 2011-2012 es distribuiran 1.700 pissarres digitals 
a les aules de primer i segon curs d’ESO. 
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Per això, malgrat l'ús més o menys generalitzat d'Internet a l'ensenyament, queda molt treball 
per fer, i així aconseguir canvis significatius en la forma en què s'organitza, presenta i es duu a 
terme aquest ensenyament i en la forma que els estudiants aprenen. Sense aquests canvis 
necessaris, l'ensenyament recolzat en les TIC seguirà sent una novetat marginal que sovint 
s'utilitza per fer les mateixes coses que podrien fer-se sense elles i que no suposen obertura 
cap a noves formes d'ensenyar i aprendre (Barberà i Mauri, 2008). 
 
A Espanya, sembla que estem encara lluny de la realitat que viu la resta d'Europa en aquest 
sentit i el debat tant sols ha penetrat lleugerament. El fet més greu és que no existeixen 
plantejaments pedagògics globals que indiquin als professionals com han d'aplicar aquestes 
tecnologies (Rodríguez Izquierdo, 2001). Aquesta situació existeix a nivell general en totes les 
matèries presents en els nostres centres de secundària i batxillerat, però especialment a les 
classes de matemàtiques. 
 
La irrupció de les TIC en la societat és ja una realitat palpable, però el diagnòstic en el qual es 
troba la implantació d'aquesta tecnologia a les escoles dista molt de ser unànime i 
generalitzada. Mentre que en la societat s'estan succeint canvis vertiginosos, dels quals som 
més o menys conscients i tots estem convençuts que alguna cosa important està succeint, si 
fem una ullada a qualsevol manual de Pedagogia on se'ns defineixin els elements considerats 
clàssics o tradicionals de l'educació, segurament ens sorprendrà trobar que molts d'ells –la gran 
majoria- segueixen estant presents i vigents en els denominats entorns d'ensenyament o a 
l'escola actual encara que es faci un ús important de l'ordinador com a recurs didàctic de primer 
ordre (Rodríguez Izquierdo, 2000b). En altres casos els ordinadors estan confinats en un aula 
d'informàtica i els alumnes només tenen accés a ells durant una o dues hores a la setmana. És 
a dir, malgrat que els mitjans hi siguin, o no, hi són necessaris altres elements indispensables: 
materials educatius adaptats, formació del professorat,..., i sobre tot, que aquest professorat 
també tingui la voluntat de canvi, de millorar i d’utilitzar correctament aquestes eines 
tecnològiques. 
 
És en aquest marc, en el qual el paper de les Pissarres Digitals (les interactives, en especial) 
pot oferir un avenç en la forma d’impartir les matemàtiques, modernitzar-les i fer-les més 
properes a l’objectiu real que dóna sentit a l’ensenyament: l’alumne. Però per poder veure què 
poden oferir pedagògicament, s’ha de treballar-hi i aquest fet conduirà, irremediablement, a 
obligar canviar la forma de donar les classes a determinat docents. Són realment útils aquestes 
tecnologies aplicades a la docència de secundària? I a les matemàtiques en concret? On són 
els seus límits? Per què centrar el nostre interès en les possibilitats i funcions que pot oferir 
quan encara no han penetrat totalment als programes escolars altres metodologies més 
conegudes (els vídeos, la premsa, la televisió...)? Per què la seva introducció en l'educació 
segueix sent una novetat quan és ja un element quotidià en altres àmbits socials? A quin nivell 
està afectant realment la introducció de la PDI (Pissarra Digital Interactiva) en la pròpia pràctica 
pedagògica de les matemàtiques? 
 
Hem de veure de quina manera pot ajudar la PDI a redefinir l'escola per apropar-la a les noves 
formes d'accedir i construir el coneixement o a la necessitat d'adquirir habilitats que ens 
permetin aprendre al llarg de tota la vida en una societat en contínua evolució.  
 
Però, per a donar resposta a algunes d’aquestes preguntes, també cal comprendre aspectes 
bàsics sobre el funcionament i manteniment PDI, i saber com utilitzar-la adequadament en 
aquell context educatiu que afecta a cada professor, i especialment en aquella especialitat que 
ens ocupa, les matemàtiques. Es per això que també és important conèixer experiències 
educatives, ja siguin positives o negatives, i d’aquesta manera reflexionar sobre l'estat actual 
de l'educació i la importància de l'ús adequat de les Pissarres Digitals, com a membres que és 
de la família de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació dintre de l'Educació. 
 
És per a això que a les anteriors i altres preguntes se’ls intentarà donar resposta al llarg del 
present Treball Fi de Màster, mitjançant la descripció d’aquesta eina i observant la seva 
aplicació a les classes de matemàtiques i, per una altra banda, veure si es postula, com diuen 
alguns, com a solució de millora en la manera d’impartir docència matemàtica: La Pissarra 
Digital Interactiva. 
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III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
III.1. CARACTERÍTZACIÓ GENERAL 
 
III.1.1. Què és una pissarra digital? 
 
Distingim bàsicament dos tipus de pissarra digital, segons la forma en la qual puguem 
interactuar amb les imatges projectades: 
 
•  PISSARRA DIGITAL SIMPLE (PD): 
 
"Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet 
projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar 
sobre les imatges projectades utilitzant els perifèrics de l'ordinador: ratolí, teclat..." (Marquès 
Graells, 2010a) 

 
La superfície de projecció pot ser una pissarra blanca (recomanat), una pantalla de projecció o 
fins i tot una paret blanca. 
 
La interacció es realitza necessàriament amb els perifèrics de l'ordinador: teclat, ratolí, tauleta 
gràfica... (que convé siguin sense fils tipus Bluetooth). 
 

  
Fig. III.1 – Esquema funcionament d’una pissarra digital (Font: Marques Graells, 2010a) 

 
L’esquema més bàsic d’una PDI el configuren tres elements:  
 

- Un ordinador (convé que l'aula tingui connexió a Internet). 
- Un videoprojector (convé estigui fix en el sostre). 
- I una pissarra blanca on projectar. 

 
• PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI): 
 
"Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de 
control de punter, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un 
format idoni per a visualització en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfície de 
projecció" (Marquès Graells, 2010a). 
 
El valor afegit de la PDI davant de la PD és que permet interactuar directament sobre la 
superfície de projecció mitjançant un llapis-punter (o amb els dits si és una PDI tàctil). 
 
La superfície de projecció de la PDI sol ser una pissarra blanca que inclou en el seu interior el 
"dispositiu de control de punter". Si aquest dispositiu és una capseta externa transportable que 
es pot adherir a qualsevol pissarra blanca la PDI es denominarà Pissarra Digital Interactiva 
Portàtil o Portable (PDIP). 
 
L’esquema més bàsic d’una PDI el configuren tres elements:  

 
- Un ordinador (convé que l'aula tingui connexió a Internet). 
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- Una pissarra blanca que integri el "dispositiu de control de punter" (o una pissarra 
blanca normal i un dispositiu PDI portable). En tots dos casos s'inclou un pack de 
programari PDI: driver PDI, tinta digital, editor multimèdia, recursos de suport... 
 
- I un videoprojector (convé estigui fix al sostre o integrat en la part superior de la 
pissarra blanca). 

 
a) b) 

 
Fig. III.2.a i b – Esquema funcionament d’una pissarra digital (Font: Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

2011, i Marques Graells, 2010a) 
 

Amb la finalitat de projectar la imatge que apareix a l’ordinador, el projector s’ha de connectar a 
l’ordinador per mitja d’un cable o bé mitjançant una connexió inalàmbrica. Així mateix, 
l’ordinador es connectarà a la pantalla interactiva per mitja d’un cable USB o mitjançant 
tecnologia Bluetooth, depenent de les especificacions tècniques pròpies de la pissarra. 
 
Abans de començar a utilitzar una pissarra interactiva és necessari realitzar la calibració de la 
mateixa. Amb aquest procés, s’indica a la pissarra quina serà la superfície de treball, que haurà 
de coincidir amb les dimensions de la imatge projectada.  
 
D’aquesta forma s’aconsegueix projectar sobre la pantalla interactiva qualsevol informació 
procedent de l’ordinador. A partir d’aquest moment, tots els moviments que es realitzin a 
l’interactuar sobre la pantalla quedaran registrats al receptor, que enviarà la informació fins a 
l’equip on el software de control de la pissarra el convertirà en una imatge. Aquest registre es 
porta a cap gràcies als sensors, que triangulant les senyals detecten les coordenades exactes 
dels emissors dintre de l’extensió total de la pissarra. 
 
Amb només tocar un cop la pantalla interactiva es poden seleccionar les opcions del menú així 
com personalitzar la barra d’eines, guardar els canvis o crear el teu propi perfil d’usuari. És 
igualment possible obrir arxius, visualitzar vídeos i inclús connectar-se a Internet o en mode de 
videoconferència... 
 
Segons la BECTA (British Communication and Technology Agency, 2010), en aquest moment 
hi ha vàries tecnologies de PDI al mercat entre les quals podem destacar: 
 

Les pissarres tàctils. La superfície de projecció té dues membranes, una de les quals 
(l’exterior) és sensible al tacte i permet detectar la pressió que s’hi exerceix amb 
qualsevol objecte: retolador estàndard, dit... Aquesta pressió posa en contacte les dues 
membranes, fet que permet localitzar el punt assenyalat. El sistema operatiu amb el 
que treballen són Windows, Linux i Mac OS X. Exemples: Smart Board i TeamBoard. 

Pissarres electromagnètiques. Aquestes pissarres també inclouen una superfície de 
projecció que conté una malla que detecta el senyal del punter o llapis en tota la 
superfície mitjançant una tecnologia electromagnètica. Aquesta malla envia a 
l’ordinador el senyal infraroig del punter i localitza el punt assenyalat. Per fer això cal un 
llapis o apuntador electrònic. Solen ser les pissarres més pesades (al voltant de 20 - 25 
kgs). El sistema operatiu amb el que treballen són Windows, Linux i Mac OS X. 
Exemples: Promethean i InterWrite. 
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Pissarres amb tecnologia d’infrarojos-ultrasons. Aquests tipus de pissarres es 
componen d’un dispositiu que es fixa a qualsevol superfície vertical i llisa mitjançant 
ventoses, imants o tires adhesives. Amb ella es fan servir llapis electrònics específics o 
retoladors estàndard en carcassa especial. Per transmetre la seva posició envien una 
espurna de llum infraroja, que és detectada pel dispositiu i traduïda a coordenades 
cartesianes, utilitzades per ubicar el ratolí. Tot seguit, una ràfega d’ultrasons permet el 
sincronisme entre els dos senyals. El sistema operatiu amb el que treballen són 
Windows i Mac OS X Exemples: eBeam i Mimio. 

 
Atès que el programari d'anotacions (tinta digital) i les altres funcions pròpies de les PDI 
resulten d'ús lliure (almenys algunes marques) i es pot utilitzar també en les PD, la 
característica essencial que diferencia una PD i una PDI és que en aquesta la interacció es 
realitza directament sobre la superfície de projecció.  
 
III.1.2 Esquema complet d’una PD/PDI 
 
Malgrat que a l’anterior apartat, s’ha destacat els elements més bàsics que conformen una PD i 
una PDI, a continuació es descriu l’esquema complet d’una pissarra digital amb el que seria 
desitjable treballar dintre d’una aula (Marquès Graells, 2010a; Gallego i Gatica, 2010): 
 
- Un ordinador multimèdia (no és necessari que sigui un ordinador d'última generació), amb 
DVD, altaveus i micròfon. Un teclat i ratolí sense fil poden facilitar la participació dels estudiants 
des del seu propi pupitre (encara que són més cars, donen millors prestacions els sistemes 
sense fils bluetooth que els sistemes de infrarojos). 
 
- Una connexió de l'ordinador a Internet d'alta velocitat (ADSL, cable). 
 
- Un videoprojector (canó electrònic de projecció, mínim 1.500 lúmens i resolució XVGA 
1024x768), situat preferentment en el sostre, i accionat amb un comandament a distància "amb 
pocs botons i d'ús senzill". Com es disposarà d'un interruptor d'alimentació en la paret 
bastarien:  

- botó "en repòs" (stand by); encén o apaga el llum (l'element més feble i car del 
sistema) 
- botons +/- d'enfocament  
- botó de commutació entre entrada d'imatges de l'ordinador o entrada d'imatges del 
vídeo (alguns equips no ho necessiten doncs tenen detecció automàtica d'entrada) 

 
- Una pissarra blanca o pantalla (que pot ser simplement una paret blanca). És preferible la 
pissarra blanca, doncs permet realitzar anotacions sobre les imatges i textos que s'estan 
projectant. 
 
Altres elements que sovint s'integren i que augmenten la seva funcionalitat:  
 
- Una petita webcam, que permetrà realitzar eventuals videoconferències i també per projectar 
directament o digitalitzar fotografies, objectes o petites seqüències (pot substituir al 
retroprojector). 
 
- Un lector de documents, que permetrà visualitzar i digitalitzar qualsevol document o objecte 
tridimensional que visualitzi la seva càmera. Amb el lector de documents es poden projectar 
immediatament postals, fotos i retallades de premsa, imatges i esquemes dels llibres de text, 
els exercicis que els estudiants han realitzat en els seus quaderns... fent que no sigui necessari 
"reescriure'ls" a la pissarra de guix per realitzar la seva correcció pública. 
 
- Una impressora d'injecció de tinta en color. 
- Un escàner de sobretaula. 
- Un sistema d'amplificació de so, amb altaveus de potència. 
- Una connexió de l'ordinador a una antena de televisió convencional, cable o satèl·lit. 
- Un magnetoscopi senzill, que permetrà la utilització didàctica de vídeos i enregistraments de 
programes de televisió. 
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Fig. III.3 – Pissarra digital disponible al Centre de pràctiques del Màster 
 
III.1.3. Avantatges i inconvenients: PD vs PDI 
 
Entre els dos principals tipus de pissarra digital que ens podem trobar, és necessari destacar 
que hi ha una sèrie de propietats que diferencia la pissarra digital interactiva de la simple: 
 
 PISSARRA DIGITAL SIMPLE PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA 

A
P

O
R

TA
C

IO
N

S
 - Escriure i dibuixar des de l'ordinador i amb 

colors ("funció pissarra" utilitzant un editor de 
textos). 
- Emmagatzematge de les "pissarres" 
- Visualitzar text, imatge, so... 
- Interactuar: amb programes i persones 
- En general, qualsevol de les comentades a 
l’apartat anterior 

- Les de la pissarra digital.  
- Escriptura directa sobre la pissarra, 
subratllats... 
- Interacció amb la pantalla amb els 
programes 
- Altres utilitats del programari associat. 

P
R

O
B
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M

ÀT
IQ

U
E

S
 

- Videoprojector: cal preveure una bona 
lluminositat (segons il·luminació de l'aula) i 
resolució suficient (segons prestacions de 
l'ordinador). 
- Problemes logístics (si no hi ha una bona 
instal·lació fixa amb videoprojector en el 
sostre o pantalla retroprojectada): cables, 
ombra en al pantalla... 
- Cost, especialment del videoprojector 
- Manteniment: els llums es fonen amb l'ús i 
són molt cares 

- Les de la pissarra digital. 
- Calibratge, es pot perdre si el 
videoprojector és mòbil 
- Major cost, cal afegir a més el cost del 
"tauler interactiu" 
- Es requereix formació per aprofitar les 
prestacions del programari associat. 

Taula III.1 – Aportacions i problemàtiques de la PD i la PDI (Font: Elaboració pròpia) 
 

A més, és interessant destacar que l'escriptura directa sobre el tauler-pissarra: 
 
- Resulta més còmoda i immediata (no és necessari recórrer al ratolí ni al teclat, doncs es pot 
disposar en pantalla d'un teclat "virtual") i no es perd en contacte visual amb els estudiants 
 
- L'escriptura directa sobre la gran pantalla tàctil resulta especialment útil per a alumnes amb 
poques habilitats psicomotrius que s'inicien en l'escriptura i per a estudiants amb necessitats 
educatives especials. 
 
- Els subratllats permeten destacar alguns aspectes importants de les explicacions de manera 
natural i immediata. 
 
- Escriure directament amb el punter sobre el tauler en alguns casos pot facilitar més 
l'expressió dels estudiants. 

PDI tàctil – 
Smart Board

Ordinador + 
teclat + ratolí 

Videoprojector

Altaveus 
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Per una altra banda, la interacció directa amb el tauler-pissarra: 
 
- Resulta més còmoda (no és necessari recórrer al ratolí ni al teclat) per interactuar amb el 
programari. 
 
- Permet mantenir més el contacte visual amb el grup dels estudiants. 
 
- La gran grandària de la pantalla tàctil facilita la interacció amb els programes: selecció 
d'opcions... 
 
- Pot haver-hi una triple interacció, per exemple: el professor davant l'ordinador, alguns 
alumnes davant la pissarra interactiva i la resta de la classe participant des dels seus seients. 
 
Així mateix, una investigació realitzada pels professors Derek Glover, David Miller i Doug Averis 
de la Keele University (U.K.), portada a cap a diferents escoles de secundària al Regne Unit, 
posa de manifest que els processos d’exposició, demostració, exemplificació i conceptualització 
a les classes de matemàtiques són més senzills i eficients amb l’ús de la pissarra interactiva 
(Glover D., Miller D., Averis D., 2003). 
 
Es pot veure, doncs, que les aportacions de la PD estan incloses dintre de la PDI, i que, per 
una altra banda, la interactivitat d’aquest últim tipus de pissarra proporciona una gran quantitat 
superior de possibilitats. És aquest el motiu pel qual la resta del desenvolupament del present 
Treball Final de Màster es basarà en les PDI. 
 
III.1.4. Funcionalitat i aportacions de la Pissarra Digital Interactiva a la Docència 
 
Com s’ha comentat en els anteriors apartats, la funcionalitat de les pissarres digitals 
interactives consisteix a projectar sobre una pantalla situada en un lloc rellevant de l'aula 
qualsevol tipus d'informació procedent de l'ordinador, d'Internet o de qualsevol altre dispositiu 
analògic o digital connectat al sistema: antena de televisió, videoprojector, càmera de vídeo, 
etc. i poder-hi interactuar des de la pròpia pissarra. 
 
A les aules de classe que disposen de pissarra digital, professors i alumnes tenen 
permanentment a la seva disposició la possibilitat de visualitzar i comentar de manera 
col·lectiva tota la informació que pot proporcionar Internet o la televisió i qualsevol altra que 
disposin en qualsevol format: presentacions multimèdia i documents digitalitzats en disc 
(anotacions, treballs de classe...), vídeos, documents en paper (que poden capturar amb una 
simple webcam), etc. Aquesta disponibilitat de tot tipus d'informació i la seva visualització 
conjunta a l'aula facilita el desenvolupament de treballs cooperatius per part de grups 
d'estudiants i la seva presentació pública a tota la classe, així com la millora global de 
l’aprenentatge (Arcavi, 2003). 
 
A més, amb l'ajuda d'un editor de textos es podrà projectar qualsevol informació que s'escrigui 
amb el teclat (definicions, esquemes, operacions...), o des de la pròpia pissarra, com es faria 
escrivint sobre una pissarra convencional, però amb molts avantatges: no haver d'utilitzar el 
guix, possibilitat d'utilitzar més lletres i colors, retocar i moure textos, emmagatzemar-ho en el 
disc i utilitzar-ho en una sessió posterior o enviar-ho per e-mail a algun alumne que no va poder 
assistir, imprimir-ho... 
 
Així doncs, de l’anàlisi de la funcionalitat de les pissarres digitals interactives, se’n pot 
desprendre que les seves principals aportacions a l’ensenyament, d’acord amb diferents 
estudis com el de Santos Arevalo (2011), Pastor Santos (2008), l’informe “La pizarra interactiva 
como recurso en el aula” de Red.es (2006) (del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç), la 
BECTA (2010) o Marquès Graells (2010a), són: 
 

- Augmenta la participació dels alumnes. Els sol agradar sortir a presentar materials i 
treballs. Permet compartir imatges i textos. Facilita el debat i exercicis col·lectius... 

- Font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva disponible de forma immediata a 
l’aula. 
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- Augmenta l'atenció i retentiva dels estudiants, en participar més. 
- Les classes són més actives i audiovisuals; és més fàcil renovar metodologies i tractar 

la diversitat. 
- Permet compartir tot tipus de recursos (propis, Internet, CD, TV...). 
- Motiva, augmenta el desig d'aprendre dels estudiants, comprenen millor els continguts. 
- Augmenta la comprensió: més recursos disponibles per mostrar i comentar, major 

interacció. Permet visualitzar conceptes i processos difícils i complexos. 
- Facilita el tractament de la diversitat d'estils d'aprenentatge: potencia els aprenentatges 

dels alumnes d'aprenentatge visual, alumnes d'aprenentatge tàctil (poden fer exercicis 
on s'utilitzi el tacte i el moviment en la pantalla) 

- Ajuda en Educació Especial. Poden ajudar a compensar problemes de visió (en la PDI 
es pot treballar amb caràcters grans), audició (la PDI potencia un aprenentatge visual), 
coordinació psicomotriu (en la PDI es pot interactuar sense ratolí ni teclat)... 

- El professor es pot concentrar més a observar als seus alumnes i atendre les seves 
preguntes (no està mirant la pantalla de l'ordinador)  

- Augmenta la motivació del professor: disposa de més recursos, obté una resposta 
positiva dels estudiants... 

- Reutilització i/o modificació de les activitats fetes pel professor o professora o per altre 
professorat.  

- El professor pot preparar classes molt més atractives i documentades. Els materials 
que vagi creant els pot anar adaptant i reutilitzar cada any. 

- El recurs s'acomoda a diferents maneres d'ensenyament, reforçant les estratègies 
d'ensenyament amb la classe completa però servint com a adequada combinació amb 
el treball individual i grupal dels estudiants. 

- La pissarra interactiva és un instrument perfecte per a l'educador constructivista ja que 
és un dispositiu que afavoreix el pensament crític dels alumnes. L'ús creatiu de la 
pissarra només està limitat per la imaginació del docent i dels alumnes. 

- La pissarra fomenta la flexibilitat i l'espontaneïtat dels docents, ja que aquests poden 
realitzar anotacions directament en els recursos web utilitzant marcadors de diferents 
colors. 

- La pissarra interactiva és un excel·lent recurs per a la seva utilització en sistemes de 
videoconferència, afavorint l'aprenentatge col·laboratiu a través d'eines de 
comunicació. 

- El docent s'enfronta a una tecnologia senzilla, especialment si la hi compara amb el fet 
d'utilitzar ordinadors per a tota la classe. 

- La pissarra interactiva afavoreix l’interès dels docents per la innovació i pel 
desenvolupament professional i cap al canvi pedagògic. 

- Integra l’ús de les TIC a les activitats de l’aula: buscar informació, fer i presentar 
treballs,... 

- És una eina neta i atractiva: no hi ha pols ni desordre en els elements que es fan servir. 
 
III.1.5. Situació actual de la PDI en relació a la pissarra tradicional a les aules 
 
Malgrat que es poden enumerar moltes raons tecnològiques i humanes per defensar la 
substitució progressiva de la pissarra de guix o retolador per una PDI, el professorat sol 
prendre una postura conservadora i insisteix a mantenir – almenys durant un temps – la seva 
infalible pissarra tradicional, com si encara no es fiés de la PDI (Marquès Graells, Grup DIM, 
UAB, 2010a). 
 
Aquest pot ser el motiu pel qual sempre es mantenen les pissarres tradicionals en aquelles 
aules en les quals ja s’hi ha instal·lat una pissarra digital: la de guix dominant el centre de la 
paret frontal de l’aula i la PDI – que sol ser més petita que la pissarra de guix tradicional – 
instal·lat incòmodament a un lateral com un afegit d'última hora. Aquesta disposició, encara que 
compresa des del punt de vista de disposició d'espai, té algunes conseqüències negatives 
(Marquès Graells, 2010a): 
 
1) El docent se sol refugiar en el format convencional més senzill i immediat cada vegada que 
vol escriure alguna cosa, és a dir, el guix (o el retolador si és el cas). Per tant, no té costum 
d'encendre la PDI al principi de la classe. 
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2) D'altra banda, si ha rebut formació en la utilització de la PDI (vital per superar aquesta por 
inicial a una tecnologia desconeguda) –haurà vist els avantatges que ofereix, però 
probablement no haurà tingut temps per practicar prou com per manejar-la amb soltesa davant 
dels seus alumnes.  
 
3) L'exigència de mantenir una pissarra de guix de grans dimensions a l'aula genera seriosos 
problemes d'ubicació de la nova PDI. És com si la pissarra de guix tingués prioritat absoluta per 
estar allí primer, i per tant, la PDI, que és la que se suposa arribada per substituir a la de guix, 
queda relegada a un lateral de la paret frontal o fins i tot en alguna paret lateral, amb la 
consegüent incomoditat de visionat en estar desviat totalment de l'eix central de la classe, 
essent la direcció de mirada dels alumnes per veure la PDI obliqua. 
 
4) Si a això afegim el fet que la grandària de la PDI no sol ser molt gran (els models més venuts 
segons les principals marques, són, curiosament, els de 78 polzades de diagonal – és a dir 120 
x 180 cm,) podem tenir seriosos problemes de visualització des d'alguns dels pupitres més 
distants amb la corresponent queixa per part dels alumnes (i pitjor encara, dels seus pares). 
 
Aquesta dualitat de pissarres a cada aula (la de guix/retolador i la PDI) es comença a veure 
amb cada vegada major freqüència, i com la PDI requereix de la instal·lació d'un projector just 
davant de la PDI, penjat del sostre o subjecte al final d'un braç que sobresurt de la paret, veiem 
que tot el conjunt ha d'instal·lar-se en un lateral perquè és l'únic espai disponible si no es vol 
desplaçar o llevar la pissarra de guix.  
 

 POSSIBLE UBICACIÓ DE LA PDI RESPECTE LA PISSARRA DE GUIX 

 

La PDI està centrada a un frontal de la 
classe i la de guix, a la paret contrària 

La PDI està situada al davant de la classe 
i la de guix, al costat 
 

A
va

nt
at

ge
s L’alumnat seu lateralment i pot visualitzar 

les dues pissarres sense canviar ni girar el 
seu seient.  

S’integren en el desenvolupament de la 
classe, ja que les dues es troben en el 
mateix pla. La distribució de la classe pot 
ser molt versàtil.  
 

D
es

av
an

ta
tg

es
 És difícil utilitzar aquestes pissarres 

simultàniament, a causa dels des-
plaçaments i canvis del punt d’atenció.  
 

L’espai disponible és més petit i les 
pissarres no estan totalment centrades. El 
projector rep molta pols del guix i, perquè 
funcioni correctament, s’ha de netejar el 
filtre regularment; una solució pot ser 
canviar a una superfície blanca de 
retoladors, que no emeten tanta pols.  

Taula III.2 – Possible ubicació de la PDI respecte la pissarra de guix (Font: Elaboració pròpia) 
 
Alguns fabricants de PDI afirmen que la pròpia superfície de la PDI serveix igualment per 
escriure amb retoladors de forma convencional, suplint la necessitat de disposar d'una pissarra 
passiva per a escriptura amb guix o retolador. Però el problema no radica en l'escriptura sinó 
en l'esborrat del traç, ja que moltes de les superfícies són poroses (sobretot les de tecnologia 
tàctil) i no esborren l'escriptura realitzada amb retolador tan fàcilment. A més, alguns fabricants 
de retoladors (sobretot els més econòmics, en general d’origen asiàtic) usen tintes que deixen 
més petjada o “ombra” que unes altres, fins i tot alguns colors – com el blau – són més difícils 
de treure sense usar un dissolvent universal o drap humit. 
 
A més, no té molt sentit usar una PDI tàctil o electromagnètica com a pissarra passiva per a 
escriptura amb retoladors perquè la inversió és 10 vegades major que una pissarra blanca 
convencional i perquè amb simplement encendre el projector i l'ordinador (30 segons) es pot 
usar la pissarra amb totes les funcionalitats de la pissarra digital. 
 
Una solució “mòbil” a aquest problema és muntar la PDI sobre una estructura metàl·lica o 
suport amb rodes que subjecti la PDI i a més porti incorporat un braç articulat superior per fixar 
en el seu extrem un projector d'abast curt o ultra-curt. D'aquesta forma, es pot desplaçar tot el 
conjunt fins al lloc apropiat on el visionat sigui idoni per a tots. Aquest suport té un cost similar 
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al d'una instal·lació fixa d'un projector (a partir d'uns 450 Euros, depenent de la marca) però té 
l'inconvenient que cal moure tot el conjunt cada vegada que es vol usar (amb la conseqüent 
pèrdua de temps efectiu de classe). A més, de vegades, si el sòl no està perfectament pla, el 
suport no descansa bé i té petits moviments que són incòmodes per a l'escriptura.  
 
III.2. APLICACIÓ DE LA PDI A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES 
 
Fins aquest punt, s’ha presentat la PDI de forma global davant de qualsevol matèria que 
s’imparteixi a l’aula, però és obvi que no s’imparteixen d’igual manera les classes de 
matemàtiques, que les de llengua, que les d’educació física... Ens centrarem a partir d’ara en el 
paper de la PDI dintre les classes de matemàtiques, en un intent de comprovar si és una eina 
eficaç i presentar-la com a solució viable davant l’adaptació necessària, o no, de la docència 
als temps en els quals viatja la nostra Societat.  
 
En aquest sentit, les classes de matemàtiques presenten, en el seu si, unes especificitats 
diferents a la resta de matèries, que, en el marc de la present investigació, s’han hagut 
d’estudiar per a veure la seva possible adaptació amb les PDIs. En aquest sentit, hi ha un 
conjunt de factors que afecten, uns afavorint i altres no, la implantació de les tecnologies de la 
informació, i en concret, de les PDI a les classes de matemàtiques. 
 
III.2.1. Factors que influeixen a la innovació en les classes de matemàtiques 
 
Previ a qualsevol aplicació de la PDI a les aules de matemàtiques, hem d’analitzar els diferents 
factors que intervenen en el món de l’educació i veure com es comporten i quina és la seva 
actitud davant la innovació, ja que d’aquesta situació se’n deriven una sèrie de factors que en 
un sentit poden afavorir la innovació i en un altre perjudicar-la. Aquests factors es troben basats 
en els quatre protagonistes principals que participen del món de l’educació: alumnat, 
professorat, el centre i l’Administració. Hem de dedicar especial atenció a aquells punts febles 
de la implantació de les TIC a les aules de matemàtiques i veure com les PDI poden ajudar a 
superar-ho, i, per una altra banda, observar els punts forts per reforçar-los. Després de 
consultar diferents autors (Sabaté D., 2007; Marquès Graells, 2010a) i professors de 
matemàtiques, i de la pròpia experiència als aularis impartint les classes, s’ha decidit organitzar 
tota aquesta informació observant quins factors afavoreixen i quins no, per a poder crear un 
marc a tenir en compte en futures implantacions de la PDI a les nostres classes de 
matemàtiques. Es dividirà en quatre grans grups: 
 
- Pel que fa a l’alumnat: 
 

Factors que NO afavoreixen Factors que SI afavoreixen 
1. El nombre excessiu d’alumnes per classe: 
els mètodes participatius, el treball amb 
materials i amb programes informàtics i la 
majoria d’innovacions són molt difícils de 
controlar amb un nombre elevat d’alumnes. 
Només la sensació de desordre i de 
descontrol ja pot ser motiu suficient per deixar 
de banda segons quines innovacions. 
 
2. El factor social: molts pares i molts 
alumnes tenen una imatge prefixada molt 
clàssica del professorat de matemàtiques i 
esperen unes matemàtiques algorísmiques i 
difícils d’aprovar. El professorat innovador 
trobarà fortes reticències en aquests sectors. 
 
3. La dificultat de gestionar les classes de 
forma participativa: la gestió tradicional de 
l’aula és senzilla; en canvi, si es vol que els 
alumnes hi participin activament, tot resulta 
força més complicat i incòmode per al 

1. Noves demandes de formació per part de 
la societat: el món laboral reclama que 
s’imposi l’aprenentatge permanent i 
l’adaptació a noves situacions, a noves 
tecnologies i a noves professions, en general, 
molt relacionades a les matemàtiques. 
 
2. La nova tipologia de l’alumnat i del 
professorat: els alumnes han canviat i sembla 
clar que les velles receptes no tindran molt 
d’èxit. D’altra banda, l’accés als centres de 
secundària de psicopedagogs i de mestres i 
la necessitat del treball intens de l’acció 
tutorial han fet augmentar la sensibilitat sobre 
la innovació didàctica. 
 
3. Els problemes de formació matemàtica de 
la població no s’han de relacionar amb la 
implantació dels nous programes educatius 
perquè ja existien abans. Potser els hauríem 
de connectar amb la forma tradicional 
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professorat. 
 

d’ensenyar les matemàtiques, basada 
fonamentalment en una concepció 
conductista o tecnicista de l’aprenentatge. 
Aquesta concepció de l’aprenentatge ha 
deixat pel camí una gran part de la població i 
hi ha amplis sectors de la societat que es 
troben en el llindar de l’analfabetisme 
matemàtic. A més, aquestes persones tenen i 
projecten una imatge amarga i aspra de les 
matemàtiques. Des d’aquesta òptica, tot ens 
porta a pensar que només des de la innovació 
podrem millorar sensiblement els resultats i 
l’apreciació per les matemàtiques(1). 
 
4. La necessitat d’aconseguir una millora de 
la motivació de l’alumnat a l’hora de fer 
matemàtiques: els recursos clàssics de treball 
i de gestió de les aules no aconsegueixen ara 
mateix bons nivells de motivació de l’alumnat 
per a l’activitat matemàtica. Cal pensar, 
doncs, que les innovacions ens han de donar 
l’oportunitat de millorar aquests nivells de 
motivació. 
 

Taula III.3 – Factors relatius a l’alumnat que influeixen a la innovació en les classes de matemàtiques (Font: Elaboració 
pròpia) 

 
(1) L’aprenentatge de les matemàtiques amb la metodologia clàssica no ha estat una empresa 
amb resultats clarament satisfactoris: tot i la prudència amb què sempre cal analitzar els 
resultats d’avaluació externa, les proves de competències bàsiques als 10 anys dels cursos 
2000-2001 (Síntesi de resultats de les proves d’avaluació de competències bàsiques al cicle 
mitjà d’educació primària, 2002) i de 2002-2003 (Avaluació de competències bàsiques. 
Alumnes de 10 anys. Síntesi de resultats, 2004), i als 14 anys dels cursos 2001-2002 
(Competències bàsiques ESO. Primer cicle. Proves d’avaluació. Síntesi de resultats, 2003) i 
2003-2004 (Competències bàsiques ESO. Primer cicle. Proves d’avaluació. Síntesi de 
resultats, 2004), així com les proves OCDE-PISA (Programme for International Student 
Assessment) de 2000 i de 2003 (Resultats dels estudis Projecte PISA i Educació Secundària 
Obligatòria, 2002, i Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA 2003, 2004) posen 
en evidència que un percentatge significatiu d’alumnes (entre un 30% i un 40%) té importants 
carències de formació en matemàtiques. Alguns sectors de la societat i del professorat han 
atribuït aquestes mancances a possibles deficiències del nou sistema educatiu i no han volgut 
veure que les arrels del problema són molt més profundes. Efectivament, disposem dels 
resultats d’algunes proves d’avaluació externa anteriors a la implantació generalitzada de la 
LOGSE en què va participar Catalunya, com ara la prova de matemàtiques que la Inspecció 
d’Ensenyament va dur a terme l’any 1995 (Resum de l’informe sobre els coneixements 
matemàtics dels alumnes de 16 anys, 1998) amb alumnat de 16 anys, les proves de l’INCE 
(Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) de 1995 (López, 1998) i les proves TIMSS (Third 
International Mathematics and Science Study) de 1995 (López y Moreno, 1998), i en totes tres 
es fa evident que un percentatge molt important de l’alumnat presentava carències de formació 
matemàtica similars a les detectades amb les proves més recents. 
 
- Pel que fa el professorat: 
 

Factors que NO afavoreixen Factors que SI afavoreixen 
1. La pressió del contracte didàctic implícit de 
les matemàtiques que governa les relacions a 
les aules: el professorat, ple d’afany docent, 
en creure que una majoria d’alumnes no 
aprèn a pensar i a raonar a les classes de 
matemàtiques, opta per solucions tradicionals 
i senzilles, centrades en una concepció 

1. Noves idees sobre l’ensenyament i 
l’aprenentatge: la implantació de la 
LOGSE/LOE amb la seva concepció 
constructivista de l’aprenentatge i l’onada de 
la nova didàctica de les matemàtiques han fet 
rebrotar la concepció participativa de 
l’ensenyament i de l’aprenentatge. 
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algorísmica de la matèria, que li donen 
seguretat i resultats constatables a curt 
termini. 
 
2. La inèrcia: com ja s’ha comentat, hi ha una 
forta tendència a reproduir els esquemes amb 
els quals s’ha après. Hom pot pensar: “Aquest 
sistema a nosaltres ens ha servit i no hi ha 
motius per creure que no servirà amb 
l’alumnat actual”. Des d’aquesta perspectiva, 
la innovació metodològica es pot presentar 
plena d’incògnites i d’inseguretats. Es pot 
pensar que innovar porta molta feina per a un 
resultat incert, i també hi pot haver por 
d’innovar. 
 
3. La manca d’informació: alguns sectors del 
professorat no accedeixen a la divulgació de 
les innovacions, sigui perquè no es canalitzen 
des de l’administració o des d’altres 
instàncies d’una manera precisa, sigui perquè 
no estan disposats a fer l’esforç que demana 
la formació contínua. A més, sovint s’aprecia 
poca precisió i poc rigor científic a l’hora de 
comunicar els resultats de les innovacions, de 
tal manera que hi ha el perill que, de vegades, 
les innovacions puguin semblar accions 
pintoresques i poca cosa més. 
 
4. L’excés d’informació: paradoxalment, es 
pot donar el fenomen contrari del descrit a 
l’apartat anterior. L’allau de propostes 
innovadores i la incapacitat de destriar-ne les 
que puguin ser vàlides pot portar a 
l’immobilisme i a pensar que totes són poc 
encertades. 
 

Pràcticament tothom veu clar que a les 
classes cal ensenyar a aprendre i aprendre a 
aprendre. 
 
2. L’aparició de nous recursos didàctics i de 
les noves metodologies: els recursos 
informàtics, els recursos audiovisuals, els 
nous materials didàctics, les noves 
publicacions didàctiques i les associacions de 
professorat de matemàtiques han obert 
moltes portes en la direcció de la innovació.  
 
3. La necessitat professional del professorat 
de reflexionar sobre els processos 
d’ensenyament-aprenentatge: sembla evident 
que el professorat ha de mantenir una reflexió 
constant sobre allò que fa a les aules. 
Aquesta reflexió no tindrà sentit si no es 
tradueix en innovacions dictades per 
l’adaptació a les situacions renovades que es 
presenten a les aules. 
 
4. La necessitat de mantenir la il·lusió en el 
desenvolupament de la feina com a professor 
o com a professora: les innovacions són nous 
reptes que poden estimular la il·lusió 
professional del professorat. La repetició 
sistemàtica dels mateixos esquemes es 
presenta, en canvi, avorrida i poc estimulant. 
 
5. La necessitat de donar una imatge 
renovada de les matemàtiques: la imatge de 
les matemàtiques que tenen els ciutadans 
prové molt sovint de l’àmbit escolar. Per 
diversos motius, aquesta imatge no sol ser 
molt positiva i les innovacions poden 
proporcionar-nos l‘oportunitat de modificar 
aquests aspectes negatius. 
 

Taula III.4 – Factors relatius al professorat que influeixen a la innovació en les classes de matemàtiques (Font: 
Elaboració pròpia) 

 
- En l’àmbit dels centres: 
 

Factors que NO afavoreixen Factors que SI afavoreixen 
1. Les dificultats a l’hora de posar d’acord tot 
un equip de professors d’un departament de 
matemàtiques: les innovacions individuals no 
tenen la mateixa incidència que les 
innovacions col·lectives i interdisciplinàries. 
Tanmateix, aconseguir que un equip ampli de 
professors es posi d’acord en una innovació 
és força complicat. Cal convèncer i no forçar 
a innovar. 
 
2. Les dificultats per analitzar els resultats: 
com s’avaluen els resultats d’una innovació? 
Quins factors es poden controlar? En general 
no resulta senzill saber quina és la incidència 
real de les innovacions implementades. 
 

1. Tenir bons i abundosos recursos i pocs 
alumnes per aula: en els darrers cursos la 
flexibilitat organitzativa ha permès també la 
millora de l’atenció individual als alumnes. 
També hi ha hagut un esforç per a la millora 
de recursos, especialment en material 
informàtic. El camí, però, només s’ha iniciat, i 
és evident que es pot millorar molt en aquests 
aspectes. 
 
2. La competitivitat respecte d’altres centres 
de característiques similars: la publicació dels 
resultats de les proves d’avaluació externes 
fetes a Catalunya i la divulgació de les 
experiències que es duen a terme als centres 
que obtenen bons resultats, poden afavorir la 
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3. La manca de recursos: no hi ha laboratoris 
de matemàtiques, les aules d’informàtica no 
donen l’abast i els materials solen ser 
escassos. 

implantació d’innovacions. En els darrers 
anys, l’alumnat i els pares han passat a ser 
vistos també com a clients als quals s’ha 
d’oferir un bon servei, i això comporta que els 
centres es preocupin per mostrar una imatge 
dinàmica i de preocupació per posar en 
marxa innovacions que millorin l’aprenentatge 
dels alumnes i de les alumnes. 
 

Taula III.5 – Factors relatius a l’alumnat que influeixen a la innovació en les classes de matemàtiques (Font: Elaboració 
pròpia) 

 
- En l’àmbit de l’Administració: 
 

Factors que NO afavoreixen Factors que SI afavoreixen 
1. La manca d’estímuls per al professorat: la 
innovació a l’aula no comporta ni reduccions 
d’horari, ni complements retributius, ni 
reconeixements acadèmics explícits, i sí que 
comporta un augment del volum de feina per 
al professorat. 
 
2. Les deficiències en la formació didàctica o 
matemàtica del professorat(2). 
 
3. La sensació de manca de temps: el 
professorat es veu afectat pel pes dels 
programes educatius, molt amplis i 
ambiciosos, i per les proves d’accés a la 
universitat, que no pot deixar de veure a 
l’horitzó (és un fet que les hores dedicades a 
les matemàtiques a l’ESO i als batxillerats són 
insuficients). Les exigències de les 
universitats, que esperen uns alumnes amb 
uns nivells de formació que corresponen a 
altres èpoques (amb més hores de formació 
dedicades a les matemàtiques i una selecció 
més acusada dels estudiants), també 
contribueixen a l’agreujament d’aquesta 
sensació. 
 
4. La dificultat d’innovar a la força: la 
implantació de la LOE va suposar un intent de 
forçar el professorat a fer canvis profunds de 
tipus conceptual, metodològic i organitzatiu. 
Això va provocar inseguretat i desconcert en 
el professorat. Cal pensar que potser hi va 
haver un excés de novetats quan, d’altra 
banda, les propostes de les editorials, en 
general, seguien essent molt clàssiques i poc 
innovadores. 
 

1. La competitivitat respecte d’altres països: la 
publicació dels resultats de les proves 
d’avaluació internacionals i la divulgació de 
les experiències que es duen a terme als 
països que obtenen bons resultats són bons 
exemples que marquen la direcció que han de 
prendre les innovacions. 
 
2. Millora de la formació permanent del 
professorat: els cursos de formació com a 
llocs d’intercanvi d’idees, els grups de treball, 
els seminaris i els assessoraments han 
augmentat molt en els darrers anys i 
contribuiran clarament a la difusió 
d’innovacions. 
 
3. Millora de l’estabilitat dels equips de 
professorat: en els darrers cursos s’ha 
observat una certa millora pel que fa a 
l’estabilitat dels equips directius i dels equips 
docents que han de permetre la posada en 
marxa d’innovacions de llarg recorregut i la 
constatació i l’estudi dels resultats de les 
innovacions posades a prova. 
 
4. La millora dels canals d’informació: la 
informació sobre innovacions ha augmentat 
sensiblement en els darrers anys, 
especialment a través d’Internet. 
 

Taula III.6 – Factors relatius a l’Administració que influeixen a la innovació en les classes de matemàtiques (Font: 
Elaboració pròpia) 

 
(2) El sistema d’accés a la pràctica docent pública a secundària no ha estat, fins fa ben poc, 
massa relacionat amb les capacitats didàctiques del professorat, sinó més aviat amb 
demostracions d’erudició matemàtica. A més, a les facultats de matemàtiques de les 
universitats encara hi ha, en alguns sectors, un cert menyspreu per la feina que es fa a 
secundària i per la didàctica de les matemàtiques. D’altra banda, alguns professors de 
matemàtiques accedeixen a la docència de manera provisional o definitiva amb considerables 
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mancances de formació en matemàtiques. No tenen titulacions adequades i la formació rebuda 
a les universitats no els permet tenir una perspectiva suficient d’allò que són les matemàtiques i 
la seva història. Això els obliga, de vegades, a seguir cegament les propostes des llibres de text 
o a convertir l’activitat matemàtica a l’aula en un conjunt de receptes, de rutines i d’algorismes, i 
els crea fortes dificultats a l’hora d’innovar. Tampoc es pot afirmar que la formació permanent, 
ni en un sentit ni en l’altre, sigui un èxit manifest tot i l’evident millora que s’ha observat en els 
darrers anys. 
 
III.2.2. Models generals d’ús de la PDI a les classes de matemàtiques, propostes 
didàctiques 
 
Després d’analitzar com els diferents factors influencien la posada en marxa de les PDI a les 
aules, hem d’analitzar de quines maneres podem utilitzar les PDIs a les aules de 
matemàtiques. Molts autors, com Merrett i Edwards (2005) afirmen que la utilització de la 
Pissarra Digital Interactiva millora el pensament matemàtic dels nostres alumnes, però està clar 
que s’ha de saber explotar les possibilitats potencials i d’aprofitament didàctic de la pissarra 
digital interactiva a l’aula de matemàtiques, que són moltes. En aquest apartat, s’ha procedit de 
la mateixa manera que l’anterior, amb la intenció d’estructurar tota la informació obtinguda 
d’altres autors, de l’experiència d’altres professors de matemàtiques, i de l’experiència pròpia 
desenvolupada durant l’estada al centre de pràctiques. Entre els autors i professors els quals 
han estat tinguts en compte per a la preparació d’aquest model s’han tingut en compte Marquès 
Graells (2010a), Chust Rambla (2008), Pastor Santos (2008), Ball (2003) i l’informe del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2011) anomenat “Les pissarres 
digitals interactives. Una nova eina de treball a l’aula”. A partir d’aquestes propostes de treball, 
que en la majoria dels casos eren generalistes, sense entrar a l’àmbit de les matemàtiques, 
s’ha fet una fusió de les mateixes i s’han adaptat per a les classes de matemàtiques. A més s’hi 
ha afegit aquelles propostes sorgides de la consulta a altres professors de matemàtiques, tant 
del centre on s’han realitzats les pràctiques com a professor, com docents pertanyents a altres 
centres, i posteriorment també s’ha afegit aquelles propostes a partir de l’experiència personal 
en l’exercici. La voluntat ha estat la de crear un marc aglutinador de l’ús de la PDI a les classes 
de matemàtiques, estructurant-ho en un sèrie de models de propostes didàctiques. 
 
Òbviament, els elements dels que disposem per a fer la classe marcaran els models didàctics 
que podrem desenvolupar a les nostres classes de matemàtiques. D’aquesta manera, a partir 
d’una classe que tingui instal·lada una PDI, es poden distingir 3 casuístiques principals: 
 

- CAS 1 (Fig.III.4.a): La classe no disposa de 1x1 o ordenadors portàtils pels alumnes. 
Entre les aules de matemàtiques que tenen PDI, aquest és el tipus més comú. 

 
          a)                                                               b) 

        
Fig. III.4.a – Representació cas 1                             Fig. III.4.b – Representació cas 3 

(Font: Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2011) 
 
- CAS 2: La classe disposa de 1x1 o ordenadors portàtils pels alumnes. Té totes les 

possibilitats del cas anterior, més uns altres models didàctics afegits. 
 

- CAS 3 (Fig.III.4.b): La classe disposa de 1x1 i de programari de gestió d’aula o sistema 
de resposta múltiple. Aquest tipus de programari i maquinari són molt útils per poder 
observar, veure o modificar en línia el que fa la resta de companys o una persona en 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

18

concret. Es poden fer demostracions a cada equip, projectar a la PDI el treball d’un 
equip concret, enviar missatges, capturar pantalles de treball, control remot i avaluació 
instantània. 

 
Si la classe disposa de lector de documents, s’amplien les possibilitats en qualsevol dels tres 
casos, qualsevol recurs sigui o no digital serveix: fotos, retalls de premsa, dibuixos fets per 
l’alumnat, la llibreta de treball de l’alumne/a; tot tipus d’objectes, experiments o treballs manuals 
s’hi poden projectar. A més és pot corregir o fer modificacions a sobre de la projecció dels 
treballs, digitalitzar documents i objectes al moment, capturar i projectar imatges 
tridimensionals, usar com a càmera web a classe i desar tot el que es projecta 
 

Tipus de model CAS 1 
M1. Expositiu o de 
suport a les 
explicacions del 
professorat 

El professorat fa exposició d’un tema matemàtic qualsevol amb 
l’ajut dels recursos multimèdia i de la PDI. L’alumnat atén, pren 
notes, fa preguntes i respon les que pugui fer el professorat. El 
professorat pot recolzar les seves explicacions projectant pàgines 
web de matemàtiques (Divulgamat, Creamat) i altres materials 
digitals. Els materials els poden haver elaborat ells mateixos, poden 
procedir de plataformes/biblioteques específiques de continguts 
multimèdia matemàtics o els poden haver seleccionat d'Internet. 
Amb les preguntes que vagin fent als alumnes sobre els continguts 
que es comenten o sobre els recursos que es presenten, els 
professors poden avaluar alguns coneixements dels estudiants. Es 
pot repassar fàcilment la classe anterior, si es van guardar les 
pissarres que es van utilitzar. A més, amb l’ajut d’un editor de texts i 
la pissarra digital, el professor pot projectar a tota la classe 
qualsevol informació que escrigui amb el teclat (definicions, 
esquemes, operacions…) com si escrivís en una pissarra 
convencional, guardar-la i recuperar-la quan vulgui. 

M2. Modelatge i 
aprenentatges sobre 
l’ús de programes 
informàtics. 

És bàsicament una presentació en què es mostra com fer alguna 
cosa o en què s’utilitzen les eines d’un programa, com per exemple 
el Geogebra. La interactivitat fa que sigui molt atractiu i eficient. 
Com que es pot executar l’aplicació des de la PDI, usant tant el dit 
com el ratolí, és fàcil demostrar les característiques importants del 
programari. La possibilitat de fer-hi anotacions a sobre fa que sigui 
possible assenyalar les característiques importants del programa. 

M3. Treball col·lectiu Els i les alumnes fan aportacions i les van reflectint a la pissarra 
com a síntesi del treball. Cada grup o alumne fa una part o aspecte 
de l’activitat. Sobre qualsevol temàtica, pot aprofitar-se la pissarra 
digital per fer síntesis conjuntes a l’aula. Es convida als estudiants a 
aportar les seves idees sobre el tema que es tracti, mentre un 
relator les anota amb un editor de textos. La seva projecció amb la 
pissarra digital facilita completar entre tots la síntesi i negociar-ne la 
redacció final. 

M4. Font 
d’informació  
a classe 

Amb l’ajuda dels cercadors i de la PDI en qualsevol moment es 
poden ampliar les informacions (per exemple sobre la vida d’algun 
matemàtic) o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin 
espontàniament a la classe. El professor i l’alumnat busquen la 
informació i la comenten al grup. Quan en qualsevol moment 
sorgeixin preguntes de qualsevol tipus que interessin als alumnes, 
se’n pot buscar informació a Internet (els mateixos alumnes, amb el 
suport del professor a la pissarra digital) i comentar-la 
conjuntament. 

M5. Presentació 
pública de treballs 
per part de l’alumnat 

Amb la PDI a classe, l’alumnat presenten els seus treballs en forma 
d’esquemes, presentacions o presentacions multimèdia que el 
professorat pot encarregar. Poden fer-se de manera individual o en 
grup; és molt motivador per a la resta de la classe, atès que facilita 
la participació dels qui vulguin corregir o afegir-hi coses. Es fomenta 
l’expressió oral i l’argumentació.  
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M6. Realització 
d’exercicis i altres 
treballs col·laboratius 
a classe 

Es projecten activitats multimèdia interactives de les plataformes de 
continguts en xarxa i s’hi fa intervenir als estudiants perquè les 
facin. També es pot dividir la classe en grups i demanar a cadascun 
que busqui una solució, que es verifica després quan s’introdueixi 
en la PDI. 

M7. Correcció  
col·lectiva d’exercicis 
a classe 

Amb el suport de la pissarra digital resulta molt àgil la correcció 
col·lectiva d’exercicis de matemàtiques a classe. El professorat i 
l’alumnat poden presentar i comentar els exercicis que hagin fet en 
format digital (document de text, presentació multimèdia o programa 
d’exercitació específic). Tots poden intervenir exposant-ne els 
dubtes, idees i objeccions. 

M8. Consultes en 
línia 

S’hi poden projectar diaris digitals, mapes del temps, itineraris, 
llocs... Una bona manera de començar la classe cada dia 
(especialment a l’ESO) pot ser revisar amb els estudiants les 
notícies que ofereix la premsa electrònica i comentar amb ells els 
termes d’actualitat, contestar preguntes, consultar el que diuen 
altres periòdics, i ampliar la informació a Internet, buscar els orígens 
dels conflictes i debatre, jutjar i explicitar el sistema de valors de 
referència... A més, també podem consultar la premsa estrangera, 
amb tot el que pot aportar a la pràctica d’idiomes i al tractament de 
la diversitat multicultural i multilingüe de les nostres aules. 

M9. Treball amb el 
bloc de classe 

Presentació i revisió de novetats, aportacions sobre temes de 
treball a classe, enllaços a materials, vídeos explicatius... 
 

M10. Presentació 
amb la PDI del 
blog/wiki portafoli 
personal dels 
alumnes. 

Cada estudiant ha rebut l'encàrrec de crear-se un blog o wiki 
personal en el qual (entre altres treballs que els encarregui el 
professor) ha d'anar recopilant a manera de portafoli informacions 
multimèdia que vagi trobant sobre els diversos temes de 
matemàtiques (per exemple un post per a cada tema). 
Periòdicament el professor convidarà a alguns alumnes a presentar 
i comentar un dels seus temes en classe amb la PDI, i encarregarà 
a altres estudiants que revisin els continguts del tema en aquests 
blogs i els deixin un comentari als autors. El professor també pot 
anar revisant els blogs i deixant els seus comentaris. Una variant 
d'aquesta activitat és que cada alumne s'especialitzi en una 
temàtica diferent de l'assignatura. I quan algun estudiant trobi 
alguna cosa interessant per a l'àmbit temàtic d'un company l'hi pot 
manar mitjançant un comentari al blog. 

M11 . 
Comunicacions i 
videoconferències 
col·lectives en línia a 
classe. 

És possible la comunicació per correu electrònic, xat o 
videoconferència amb classes d’estudiants de matemàtiques de 
qualsevol part del món, professors o experts matemàtics i 
intercanviar experiències. I tota la classe podrà veure, sentir i 
comunicar-se a través de la PDI. 

M12. Presentació 
d’activitats i recursos 
per al tractament de 
la diversitat 

En disposar de més recursos per presentar col·lectivament a l’aula, 
el professorat en les seves explicacions pot donar una millor 
resposta a les diferències individuals dels estudiants (uns de més 
visuals, d’altres més abstractes, amb diversos estils cognitius...) 

M13. Suports en els 
debats: ús conjunt 
pel professor i els 
estudiants 

La pissarra digital pot utilitzar-se per presentar i comentar 
informació i per dur a terme tasques col·lectives i col·laboratives. 
Per exemple, en el marc d’un debat que ha estat prèviament 
preparat i per al qual professorat i estudiants han buscat dades a 
Internet amb les quals justificar les seves argumentacions. 
D’aquesta manera, l’ús de la pissarra digital facilitarà la interacció i 
la discussió en grup a l’aula. 

M14. Multiculturalitat 
matemàtica a l’aula 

Es pot encarregar als estudiants nouvinguts que busquin a Internet 
informació, sobre els seus països i preparin una presentació 
multimèdia que exposaran a la resta de la classe com s’expliquen 
les matemàtiques als seu país. 

Taula III.7 – Models didàctics amb l’ús de la PDI a una classe que no disposa de 1x1 (Font: Elaboració pròpia) 
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Tipus de model CAS 2 
 A les possibilitats del CAS 1, s’hi afegeixen les següents : 
M1. Expositiu o de 
suport a les explicacions 
del professorat 

L’alumnat té a l’abast els mateixos recursos que el professor de 
matemàtiques: pot seguir en primer pla la informació; afegir, 
ressaltar, resumir i deixar les modificacions i aportacions 
d’àmbit individual. 

M3. Treball col·lectiu És una de les característiques més motivadores i adequades 
per a aquest entorn de treball. El treball individual o de petit 
grup s’afegeix instantàniament al global de tota la classe. 

M4. Font d’informació  
a classe 

El professor o la professora i l’alumnat fan la cerca d’informació 
alhora, i seleccionen la més adequada entre tots. 

M6. Realització 
d’exercicis i altres 
treballs col·laboratius a 
classe 

De la mateixa manera que el model col·lectiu, aquesta 
estructura de classe és idònia per treballar col·laborativament. 
Els i les alumnes afegeixen informacions, modificacions... i van 
creant el treball. 

M7. Correcció  
col·lectiva d’exercicis a 
classe 

L’alumnat corregeix el seu treball mentre es fa la correcció 
col·lectiva amb l’estalvi de temps que això suposa. 

M8. Consultes en línia Cada alumne/a o grup pot consultar al seu ritme i segons el seu 
interès. S’hi estableix un debat o posada en comú posterior. 

M9. Treball amb el bloc 
de classe 

Les consultes, comentaris i aportacions es fan al mateix temps.  
 

M10. Presentació amb la 
PDI del blog/wiki portafoli 
personal dels alumnes. 

Les consultes, comentaris i aportacions es fan al mateix temps. 

M11 . Comunicacions i 
videoconferències 
col·lectives en línia a 
classe. 

L’aspecte que es podria afegir és tota la comunicació en xats o 
missatgeria instantània o correu d’una manera acotada. 

Taula III.8 – Models didàctics amb l’ús de la PDI a una classe que disposa de 1x1 (Font: Elaboració pròpia) 
 

Tipus de model CAS 3 
M2. Modelatge i 
aprenentatges sobre l’ús 
de programes 
informàtics. 

El professorat disposa de la possibilitat de mostrar en qualsevol 
moment el que fa cada alumne/a, i ser visualitzat per tothom per 
comentar-ho. 
 

M3. Treball col·lectiu Es pot visualitzar en temps real el que està fent cada alumne/a 
en concret i així estalviar temps en procediments i resultats. 
Aquesta possibilitat és molt motivadora per a l’alumnat. 

M4. Font d’informació  
a classe 

Professorat o alumnat busquen la informació i segons la trobin 
pot ser compartida i comentada pel grup. 

M6. Realització 
d’exercicis i altres 
treballs col·laboratius a 
classe 

Es projecten els resultats i solucions de cada alumne/a segons 
resolen els exercicis. 

M7. Correcció  
col·lectiva d’exercicis a 
classe 

Tots els treballs poden ser exposats i corregits per part del 
professorat o també col·lectivament. L’avaluació és immediata. 
 

M8. Consultes en línia Es disposa del valor afegit que poden ser consultes diverses i 
projectar-se en línia.  

M9. Treball amb el bloc 
de classe 

Presentació personalitzada del treball que s’està fent. 

M15.  Sistemes 
d’intercomunicació  

Tota la classe pot veure les intervencions i aportacions 
personals. 

Taula III.9 – Models didàctics amb l’ús de la PDI a una classe que disposa de 1x1 i de programari de gestió d’aula, 
pissarra mòbil o sistema de resposta múltiple (Font: Elaboració pròpia) 

 
Segons les dades de l'última investigació realitzada per Marquès Graells (2010b, 2010c) des 
del grup DIM (Estudi Smart 2008-2010 i Estudi Promethean 2008-2010, respectivament), els 
models d'activitat més utilitzats pels professors són: 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

21

 
1.- El professor explica i presenta materials (imatges, vídeos...) amb la PDI. 
2.- Els alumnes i/o el professor fan recerques en Internet amb la PDI. 
2.- Realització d'exercicis i/o debats entre tots amb el suport de la PDI. 
2.- Correcció d'exercicis entre tots amb la PDI. 
3.- Els alumnes presenten amb la PDI treballs fets de forma individual o grupal 
3.- Alumnes presenten amb la PDI informació (que han buscat abans de la classe)  
4.- Comentaris a partir del visionat amb la PDI de diaris digitals. 
4.- Elaboració de síntesi durant la classe per part d'un estudiant utilitzant la PDI. 
 
III.2.3. Recursos i material PDI a la xarxa per a la docència de les matemàtiques 
 
Després de l'adquisició de les nocions bàsiques de funcionament de les PDI, dels factors que 
intervenen i dels models de propostes didàctiques a les classes de matemàtiques, és necessari 
disposar de recursos i materials didàctics adequats amb els que preparar les classes, que 
permetin la participació dels alumnes, que facilitin la col·laboració i cooperació entre ells i/o el 
professor amb argumentacions i raonaments en la recerca de solucions de les activitats i 
problemes, que promoguin el seu esperit crític i la seva capacitat de jutjar i raonar, etc. 
 
Un primer pas, abans d'elaborar materials didàctics per part del propi docent, és necessari 
analitzar els documents i recursos interactius disponibles a la Xarxa, creats per altres 
professors o professionals que, amb els seus encerts i equivocacions, responen a propostes 
reals, existents o en elaboració, dels quals es poden extreure idees positives d'ús de la PDI. És 
tasca del docent fer una selecció prèvia pertinent i fins i tot es pot mostrar de forma ordenada i 
amb criteris pedagògics durant la classe. 
 
A continuació, s’ha procedit a fer un estudi sobre on trobar recursos, experiències i propostes 
per treballar conceptes matemàtics de diferents nivells educatius. L’estudi s’ha organitzat fent 
unes fitxes on es descriu la direcció web, el responsable, la temàtica, els editors del contingut, 
la necessitat d’estar registrat, gratuïtat de la descarrega de recursos, tipus d’arxius que es 
poden trobar, els cursos a que van dirigits, existència de desplegable per a seleccionar tipus 
d’arxiu, desplegable pel curs al que va dirigit, tipus de recursos inclosos, nombre de recursos 
inclosos per cicle... és a dir tot tipus d’informació per a poder organitzar els infinits continguts 
que podem trobar a la Xarxa, i extreure’n quins són rellevants. S’han consultat multitud de 
pàgines web, però a continuació és destaquen les que a criteri de l’autor d’aquest TFM es 
consideren que mostren més rellevància, amb la intenció de crear un guió a seguir per a que 
futurs professors puguin tenir una referència en el futur a l’hora de buscar materials per a les 
seves classes de matemàtiques. En aquest sentit, només s’ha valorat el material referent a 
l’assignatura que ens ocupa, les matemàtiques, tot i que es possible que les pàgines web sobre 
les que es treballarà a continuació puguin tenir altres recursos d’altres assignatures. Només 
s’ha treballat sobre tots aquells recursos que desenvolupen la competència matemàtica com a 
base, tot i que es puguin desenvolupar moltes més dintre de la mateixa. En aquest sentit, a les 
fitxes que es poden trobar a continuació, quan es parla de Nombre de recursos inclosos per a 
l’ESO o Batxillerat es fa referència només als que, com a mínim, desenvolupen la competència 
matemàtica.  
 
Una primera conclusió que es pot obtenir si s’observen les fitxes que hi ha a continuació, és la 
manca de recursos per als temaris que es desenvolupen al Batxillerat, en comparació amb els 
existents per a l’ESO. Per una altra banda, s’observa que, gairebé sempre, els elaboradors dels 
recursos els comparteixen de forma gratuïta, per a que altres en puguin fer ús a les seves 
classes si ho consideren oportú. Una altra dada, també s’ha pogut observar que les cases 
proveïdores de pissarres digitals interactives per a les que hi ha més recursos específics són 
Smart i Promethean. 
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- PROGRAMA DESCARTES 
 
Direcció web: http://descartes.cnice.mec.es/index.html 
Responsable: Ministeri d'Educació 
Temàtica: Descartes, programa creat pel Ministeri d'Educació i a lliure disposició dels 

docents, és una eina ideal com a complement a la Pissarra Digital. Té com a 
principal finalitat promoure noves formes d'ensenyament i aprenentatge de 
les Matemàtiques integrant les TIC a l'aula com a eina didàctica. El projecte 
ofereix gran quantitat de materials didàctics per a l'aprenentatge de les 
matemàtiques de l'ensenyament secundari, controlables pel professor en un 
temps raonable, que són fàcils d'usar pels alumnes, que cobreixen 
pràcticament la totalitat dels continguts del currículum corresponent al curs 
que es vagi a usar (tant ESO com Batxillerat), i que són adaptables per cada 
professor a la didàctica i metodologia que cregui més convenient per als 
alumnes amb els quals va a treballar. Els materials són editats bàsicament 
en castellà i anglès, encara que hi ha alguns recursos en català i francès. 
Les seves pàgines inclouen applets interactius fàcils d'usar. L'alumnat, a 
més de disposar dels continguts necessaris, pot interactuar amb els applets 
per investigar propietats, adquirir i relacionar conceptes, aventurar hipòtesis 
i comprovar la seva validesa, fer deduccions, establir propietats i teoremes, 
plantejar i resoldre problemes i, en general, realitzar totes les activitats 
pròpies de l'aprenentatge de les matemàtiques. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Docents del Ministeri 
d’Educació 

NO NO SI 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

Material web interactiu SI 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: > 100 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: > 100 
Previsualitzador de materials per a PDI: NO 

 

 
 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

23

- ALEXANDRIA: BIBLIOTECA DE RECURSOS DIGITALS PER A L’AULA 
Direcció web: http://alexandria.xtec.cat/  
Responsable: Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) 
Temàtica: Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada que permet pujar 

alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per 
facilitar la seva posterior localització i intercanvi. L'accés als recursos 
d'aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i 
descarregar-los. Per tant, els materials educatius del servei Alexandria 
segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational 
Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, 
adaptar i compartir lliurement. En ella hi ha la base de dades de materials 
per a les pissarres digitals interactives (PDI). 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Professors NO NO SI 
Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descarrega 

gratuïta? 
- Formats de vídeo: .avi / .mpeg                           - Mimio: .ink 
- Específics del tipus de pissarra: Smart: .xbk      - Interwrite: .gwb  
- Promethean: .flp                                                 - Comprimits: .zip /.rar 

SI 

Nombre de recursos inclosos per a ESO: 12 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 2 
Previsualitzador de materials per a PDI: SI 
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- PORTAL “SOLOPROFES” D’INTERCANVI DE RECURSOS PER A PDI 
 
Direcció web: http://www.soloprofes.com/ 
Responsable: No hi ha dades 
Temàtica: És un portal pensat per educadors per a educadors, on es vol que es 

converteixi en el lloc en el qual es puguin trobar materials o idees amb les 
quals fer classes. La principal fi d'aquest lloc és trobar material per utilitzar-
ho amb les Pissarres Digitals Interactives (PDI). Mitjançant un desplegable 
es poden seleccionar recursos de matemàtiques, per a qualsevol tipus de 
nivell (infantil, primària, secundària, batxillerat, educació especial i educació 
d'adults) i per a diferents tipus de programa tant PD com PDI. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Professors  SI SI SI 
Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 

gratuïta? 
- Navegador web interactiu                 - Flash 
- Powerpoint                                        - Tova 
- Acrobat                                             - Neobook  
- Clic                                                    - Jclic  
- Scrapbook (PDi eBeam)                   - Activlnspire (PDi Promethean)  
- Notebook (PDi Smart) 

SI 

Nombre de recursos inclosos per a ESO: 18 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: SI 
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- INSTITUT DE TECNOLOGIES EDUCATIVES (ITE) 
 
Direcció web: http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/  
Responsable: Institut de Tecnologies Educatives (ITE) 
Temàtica: L'ITE és la unitat del Ministeri d'Educació responsable de la integració de les 

TICs a les etapes educatives no universitàries. La pàgina conté recursos 
disponibles per a matemàtiques, organitzats per nivells educatius i matèries, 
que es poden utilitzar amb la pissarra digital, ja que l’ITE s’encarrega de 
l’elaboració i difusió de materials en suport digital i audiovisual de totes les 
àrees de coneixement i desenvolupa el portal de recursos educatius del 
Ministeri d'Educació, amb la finalitat de que les TIC siguin un instrument 
ordinari de treball a l'aula per al professorat de les diferents etapes 
educatives. A més, també gestiona els convenis amb les televisions 
educatives (RTVE i TEIb), realitza programes de formació específics, en 
col·laboració amb les CC.AA., en l'àmbit de l'aplicació a l'aula de les TIC, a 
més de crear xarxes socials per facilitar l'intercanvi d'experiències i recursos 
entre el professorat. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

- ITE 
- Docents Min. Educació 

NO NO SI 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

Pàgines web interactives SI 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: 26 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 19 
Previsualitzador de materials per a PDI: NO 
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- PORTAL SMART D’INTERCANVI DE RECURSOS PER A PDI 
 
Direcció web: http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0  
Responsable: Smart tech (Una de les principals empreses proveïdores de pissarres 

digitals interactives) 
Temàtica: SMART Exchange és una destinació directa dissenyada per proporcionar 

als professors accés a tots els recursos d'aprenentatge SMART i 
l'oportunitat de connectar amb companys en una comunitat professional. 
Les recerques personalitzades estalvien temps en donar resultats rellevants 
i una vista prèvia completa dels arxius SMART Notebook, de manera que 
els professors poden avaluar fàcilment una classe abans de descarregar-la.
SMART Exchange inclou recursos enviats per docents, editors educatius i 
SMART, la qual cosa ho converteix en un bon lloc per trobar recursos 
d'aprenentatge. 
Els arxius que es poden carregar en el lloc actualment són arxius SMART 
Notebook i PDFs 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

- Docents 
- Editors educatius 
- SMART 

NO SI SI 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

- Notebook (PDi Smart)                        - Adobe Acrobat SI 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: 40 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: SI 
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- PORTAL D’INVESTIGACIÓ: GENMAGIC 
 
Direcció web: www.genmagic.org  
Responsable: Roger Rei, Fernando Romero i Alfonso García (professors en actiu del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).
En col·laboració amb el DiM (grup de treball de Didàctica i Multimèdia) del 
Departament de Pedagogia Aplicada, en el marc institucional de la Facultat 
de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Temàtica: GenMàgic és un entorn d'investigació i creació d'aplicacions multimèdia 
dinàmiques per a la seva integració en entorns virtuals d'aprenentatge. 
GenMàgic va dirigit sobretot als següents professionals: 
• Professionals de món de l'educació. 
• Dissenyadors de cursos virtuals en suport web per a Internet xarxes locals. 
• Centres docents. 
• Usuaris d'aplicacions educatives de qualsevol nivell del sistema educatiu. 
• Professionals del món del disseny gràfic. 
Un dels objectius de la pàgina és la investigació sobre les noves formes 
d'interacció en les aplicacions multimèdia, i per tant es desenvolupen 
aplicacions que permetin a l'alumne crear, comunicar i expressar amb els 
elements multimèdia. 
En aquesta pàgina es poden trobar diferents tipus d'activitats: activitats 
interactives, fitxes PDI, generadors d'activitats i simuladors... 
Pel que fa a la matemàtiques, divideix les fitxes per a PDI segons el nivell: 
Primària i Secundària (Equacions de 1er grau, de segon grau, notació 
científica, Geometria i àrees, Representació gràfica, unitats i mesura, 
nombres enters, arrels quadrades, operacions combinades, fraccions, 
expressions algebraiques de monomis i polinomis...) 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat?

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per 
curs/cicle al que va 
dirigit? 

Roger Rei, Fernando Romero 
i Alfonso García 

NO NO NO 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrreg
a gratuïta? 

- Pàgines web interactives                             - Flash 
- Acrobat   

SI 

Nombre de recursos inclosos per a ESO: >100 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: SI 
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- PORTAL D’INTERCANVI DE RECURSOS EN ANGLÈS: INTERACTIVE WHITEBOARD 
MATHEMATICS. RESOURCES FOR PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS 
 
Direcció web: http://www.iwbmaths.co.uk/  
Responsable: Equip d’investigació sobre PDI de la Universitat de Keele (UK): Dave Miller, 

Derek Glover i Doug Averis 
Temàtica: IWB Maths inclou múltiples idees i recursos per a classes de primària i 

secundària. La secció de recursos interactius i arxius per pissarres 
interactives, només es pot obtenir a través de subscripció però les vistes 
prèvies dels recursos disponibles poden ser vist pels no-subscriptors. La 
subscripció costa 50£ per any i escola, diners destinats a mantenir el 
desenvolupament de IWBMaths. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar 
registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Equip d’investigació sobre 
PDI de la Universitat de 
Keele (UK) 

SI SI NO 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

- Navegador web interactiu                                
- Activlnspire (PDi Promethean)  
- Notebook (PDi Smart) 

NO 

Nombre de recursos inclosos per a ESO: >100 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: >100 
Previsualitzador de materials per a PDI: SI 
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- PORTAL D’INTERCANVI DE RECURSOS EN ANGLÈS: INTERACTIVE WHITEBOARD 
RESOURCES 
 
Direcció web: http://www.iwb.org.uk/  
Responsable: Els membres de la Woodland Grange School (Leicester, UK) 
Temàtica: IWB és un banc de recursos, que està tenint un ràpid creixement, amb 

llibertat d'utilització de les eines i recursos creats, per als professors que 
estan ensenyant amb una pissarra interactiva (IWB). Tots els recursos han 
estat aportats gratuïtament pels seus creadors i pot ser utilitzat lliurement en 
els centres educatius. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Docents NO NO NO 
Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 

gratuïta? 
- Pàgines web                                 - Flash 
- MSPowerpoint                              - Arxius de text: MSWord 
- MSExcel                                       - Notebook (PDi Smart) 

SI 

Nombre de recursos inclosos per a ESO: 32 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: NO 

 
 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

30

- PORTAL D’APLICACIÓ SOBRE LES FRACCIONS  
 
Direcció web: http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/index.html  
Responsable: Professor José Antonio Quadrado Vicente (Ins. Campo Charro) 
Temàtica: Aplicació que pretén apropar a l'alumnat de l’ESO, al món de les fraccions, 

de forma interactiva i experimental, a manera de laboratori virtual. Els 
professors poden utilitzar el recurs com a material de suport a les seves 
classes, ja que disposen de guies didàctiques que es poden baixar en 
format PDF. 
 
En aquest sentit s’hi ha creat eines específiques per a la PDI. En entrar en 
l'aplicació es pregunta si es va a navegar per l'aplicació utilitzant una PDI. Si 
es contesta negativament es desactivaran les funcions per a pissarra, 
evitant confusions. S'activarà el reflector, per focalitzar l'atenció de l'alumne 
a la zona desitjada i emular d'alguna manera la PDI des d'un videoprojector. 
Si es contesta afirmativament s'activen les següents eines: 
1. Bloc de notes. En la part inferior de la pantalla apareix el botó que ho 
activa i serveix perquè els usuaris realitzin operacions sobre la pissarra 
sense haver d'abandonar l'aplicació. 
2. En la secció d'avaluació, en la part inferior dreta, apareix el botó “PDI” 
que activa o desactiva teclats que faciliten la introducció de dades des de la 
pròpia pissarra, evitant trencar la interactivitat alumne-pissarra. 
3. i es desactivarà el reflector, ja que aquesta eina està disponible en tots 
els models de PDI. 
 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Professor José Antonio 
Quadrado Vicente 

NO NO NO 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

Aplicació web SI 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: 1 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: - 

 
 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

31

- PROGRAMARI SMART DE PREPARACIÓ DE CLASSES DE MATEMÀTIQUES 
 
Direcció web: http://www.smarttech.es/SMART_Notebook_Math_Tools.html  
Responsable: Smart tech (Una de les principals empreses proveïdores de pissarres 

digitals interactives) 
Temàtica: Aquest complement del programari d'aprenentatge col·laboratiu SMART 

Notebook combina totes les eines necessàries per ensenyar conceptes 
matemàtics i resoldre equacions en una sola aplicació, per a poder elaborar 
recursos. Pot incorporar fàcilment formes, eines de mesurament, gràfics i 
taules en les activitats de classe. Les Eines per a matemàtiques SMART 
Notebook permeten preparar amb facilitat una classe, escriure notes i crear, 
expressar mitjançant gràfics i resoldre equacions sense sortir del programari 
SMART Notebook. En les Eines per a matemàtiques de SMART Notebook 
s'inclou un creador de formes, un generador de gràfics i un editor avançat 
d'equacions amb l’objectiu de donar a les classes un toc més visual, clar i 
interactiu. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Docent a partir del 
programari 

SI - - 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

Programari específic Smart per elaborar recursos NO 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: - 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: - 
Previsualitzador de materials per a PDI: - 
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- EXPERIÈNCIES D'INNOVACIÓ DOCENT SOBRE FORMACIÓ MATEMÀTICA EN 
ENTORNS VIRTUALS 
 
Direcció web: http://cimanet.uoc.edu/mel/content/view/101/82/lang,spanish/  
Responsable: Departament d’Álgebra i Anàlisi Matemàtic de la Universitat d'Almeria 
Temàtica: En aquest treball es presenta una experiència docent, desenvolupada en el 

primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques de la Universitat d'Almeria, 
sobre la incorporació de les TIC i de noves metodologies actives 
d'ensenyament aprenentatge, en la formació matemàtica de l'estudiant, amb 
especial èmfasi en les matèries vinculades a l'Anàlisi Matemàtica. Entre les 
eines utilitzades, es troba la pissarra digital interactiva. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

Departament d’Àlgebra i 
Anàlisi Matemàtic 
(Universitat d’Almeria) 

NO - - 

Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 
gratuïta? 

- - 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: 0 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: - 
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- EXEMPLE DE VIDEO SOBRE LA UTILITZACIÓ DE LA PDI A LES AULES DE 
MATEMÀTIQUES 
 
Direcció web: http://www.youtube.com/watch?v=7juiXfwumd0&feature=related  
Responsable: Jose Mª Arias Cabezas (Docent) 
Temàtica: La visualització de vídeos amb explicacions sobre PDI i matemàtiques és 

una de les millors formes d’aprendre a treure-li un major rendiment a la PDI 
amb la seva utilització de programes com Wiris, GeoGebra o Fulls de càlcul 
Excel i Calc. Existeixen a la Xarxa multitud de vídeos, però hem destacat 
aquí el que s’ha utilitzat per a preparar les classes impartides al centre de 
pràctiques. A l’apartat VII.3.3. dels Annexos del present TFM es poden 
trobar referències a altres vídeos on es mostren activitats per a treballar 
amb PDI i a diferents experiències d’altres professors, de molta utilitat per a 
preparar classes de matemàtiques. 

Qui edita els continguts: És necessari 
estar registrat? 

Desplegable de 
selecció segons el 
format de l’arxiu? 

Desplegable de 
selecció per curs/cicle 
al que va dirigit? 

- NO - - 
Tipus d’arxius que s’hi poden trobar: Descàrrega 

gratuïta? 
- - 
Nombre de recursos inclosos per a ESO: 0 
Nombre de recursos inclosos per a Batxillerat: 0 
Previsualitzador de materials per a PDI: - 
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IV. RESULTATS 
 

IV.1. APLICACIÓ PRÀCTICA: UNITAT DIDACTICA SOBRE FUNCIONS A 1ER DE 
BATXILLERAT 

 
IV.1.1.  Finalitat de l’aplicació real 
 
Després d’analitzar la PDI, primer en el context general de la docència, i després aplicada a les 
classes de matemàtiques, ens condueix irremediablement a la necessitat d’obtenir resultats en 
primera persona, i la manera més clara de fer-ho és amb l’aplicació directa a l’aula. La finalitat 
de la investigació sobre l’aplicació a una classe de 1er de Batxillerat és comprovar de quina 
manera i en quines circumstàncies la realització de bones activitats d'ensenyament i 
aprenentatge amb el suport de les pissarres digitals interactives (PDI) pot contribuir a la millora 
de determinats aprenentatges dels estudiants a les classes de matemàtiques. 
 
En aquest apartat, s’ha aprofitat l’estada com a professor en pràctiques al Centre assignat pel 
màster (per instruccions de la direcció del màster, no es fa menció del nom del mateix). En 
aquesta estada, dintre del marc de les pràctiques, s’ha hagut d’elaborar i impartir una unitat 
didàctica completa. En el present cas, es va desenvolupar una unitat relacionada amb les 
funcions i ha estat impartida a 1er de Batxillerat de la branca tecnològica. Aprofitant aquesta 
situació, es van preparar algunes sessions amb el suport d’una PDI, present a l’aula, per a 
poder avaluar en primera persona el paper de la PDI dintre del món de la docència de les 
matemàtiques i contrastar-ho amb les funcionalitats, aportacions, avantatges, inconvenients, 
possibilitats didàctiques, etc., explicitades per altres professionals i docents, i que han estat 
comentats al llarg dels apartats II i III del present TFM. A partir dels models generals d’ús de la 
PDI aplicable a les classes de matemàtiques, com a propostes didàctiques explicitades a 
l’apartat III.2.2 del present treball i aprofitant els recursos i material PDI per a la docència de les 
matemàtiques que s’ha organitzat a l’apartat III.2.3, s’ha elaborat un conjunt sessions que han 
estat aplicades a les classes de 1er de Batxillerat. 
 
Els alumnes als qui es va impartir la unitat didàctica, tot i disposar de pissarra digital interactiva 
a l’aula habitual, no estaven acostumats a utilitzar-la a les classes de matemàtiques. 
 
Es va creure que l’estratègia que podia resultar més interessant, era la de no fer la totalitat de 
la unitat didàctica amb PDI, sinó alternar sessions amb PDI amb sessions magistrals 
tradicionals, amb la pissarra present a l’aula, amb l’objectiu que això servís per comparar 
ambdós mètodes i d’aquestes manera extreure’n resultats més contundents. 
 

 
Fig. IV.1 – Utilització de la PDI durant la 3era sessió realitzada al  

Centre de Pràctiques del Màster (Font: Elaboració pròpia) 
 
 



 

Alumne: Nicolas Ortiz Tarroija 
Títol: LA PISSARRA DIGITAL APLICADA A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES:  
AVANTATGES I INCONVENIENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA A 1ER DE BATXILLERAT 

35

Com a observació, seria interessant proposar per a futurs Treballs Fi de Màster, involucrar 
múltiples experiències amb PDI de professors en pràctiques del màster i per a diferents nivells, 
i d’aquesta manera poder-ne obtenir una mostra més amplia sobre la qual extreure 
conclusions. Així mateix seria interessant veure l’evolució de les notes dels alumnes en les 
unitats impartides mitjançant PDI, comparant-les amb altres unitats didàctiques o amb notes 
d’altres anys, i d’aquesta manera observar-ne si la PDI influeix en pujar o baixar les notes. En 
l’àmbit de les pràctiques al Centre no ha estat possible fer una comparació de notes ja que les 
hores destinades a impartir classe com a professor en pràctiques estan limitades, i no es 
possible veure’n en primera persona l’evolució al llarg de tot un curs.  
 
En qualsevol cas, pot ser interessant destacar que els sentiments dels alumnes al respecte de 
la PDI, es puguin trobar afectats en certa manera perquè sigui una novetat. En aquest sentit 
s’hauria de fer un treball amb més profunditat que es prolongués en el temps, per veure com es 
comporten els alumnes amb les classes de matemàtiques amb PDI quan aquesta ja és una 
eina habitual a les aules. 
 
IV.1.2. Identificació/contextualització de la proposta didàctica amb PDI 
 
• Assignatura, nivell educatiu i curs: Matemàtiques, Batxillerat, 1er curs 
 
• Temàtica concreta: Funcions 
 
• Objectius educatius que es pretenen (s’inclouen objectius de coneixements conceptuals i 
procedimentals, desenvolupament intel·lectual i educació en valors): 
 

- Reforçar l’aprenentatge de conceptes i procediments propis del tema de funcions.   
- Utilitzar l’experimentació i la modelització assistides per ordinador de funcions.  
- Dinamitzar l’estudi d’aquest tema fomentant l’activitat a l’aula d’informàtica, 
complementant els seus aspectes abstracte i formal amb representacions visuals. 
- Aprendre a utilitzar programari informàtic d’utilitat per aprendre a treballar amb funcions: 
Geogebra, Descartes 2.0, JClic 

 
• Durada de l'activitat (en minuts, hores o sessions de classe): 5 sessions d’una hora que 
s’alternaran amb sessions magistrals tradicionals amb l’objectiu de comparar tots dos mètodes. 
 
• Nº d'alumnes i característiques (es destaquen característiques generals dels mateixos): Grup 
de 18 alumnes de 16 a 17 anys, d'un Institut Públic d'Ensenyament Secundari situat al barri de 
Pedralbes, tot i que està adscrit al barri de Les Corts de Barcelona. Aproximadament el 60% de 
la classe són noies, essent el 40% nois. La meitat dels alumnes són d’origen espanyols, essent 
la resta bàsicament d’origen llatinoamericà, amb algun alumnes originari dels països de l’est. 
Gairebé tots disposen d'ordinador a les seves cases i tenen accés als programes que hem 
utilitzat. Els alumnes que presenten una maduresa matemàtica més alta són els d’origen 
d’Europa de l’Est, essent els que finalment han obtingut un resultat molt alt en la prova 
d’avaluació de la unitat didàctica. El col·lectiu que a continuació ha obtingut les notes més altes 
han estat els alumnes d’origen espanyol, essent els d’origen llatinoamericà els que tenen una 
maduresa de coneixements matemàtics més baixa i obtenint els resultats més baixos en la 
prova d’avaluació (tant sols un aprovat). 
 
• Pissarra digital utilitzada (aula de classe amb PDI, aula informàtica amb PDI, equip mòbil de 
PDI...): En les sessions impartides a l’aula ordinària, es va utilitzar una pissarra digital, que era 
instal·lada prèviament a la mateixa aula de 1er de Batxillerat. El model de la pissarra digital 
interactiva instal·lada era Smart Board, essent de tipus tàctil (veure apartat III.1.1). En aquesta 
classe també s’hi trobaven ja prèviament presents un ordinador, on van ser instal·lats els 
programes i arxius necessaris per a les classes, i un videoprojector tipus Samsung. Com a 
reproductor de so va bastar amb l'altaveu instal·lat prèviament a la classe.  
 
En les sessions impartides a l’aula d’informàtica, el videoprojector i la pissarra també es van 
utilitzar els que ja estaven muntats, que coincidien pel que fa a marca i model amb els que es 
trobaven a l’aula ordinària de 1er de Batxillerat. Tant sols va ser necessari instal·lar el software 
dels programes a treballar amb la pissarra digital. 
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• Recursos (instruments cognitius, un altre programari, webs...): 
 

1. Llibre de text i quadern d'anotacions i exercicis, com en una classe habitual. 
 
2. El Geogebra. És un software lliure escrit en Java, i per això disponible en diferents 
sistemes operatius, dissenyat per a interactuar dinàmicament en un àmbit en que es 
reuneixen la Geometria, l’Àlgebra, l’Anàlisi o Càlcul. Aquest programa pot ser utilitzat 
per a Matemàtiques, Física, Dibuix Tècnic... Va ser especialment dissenyat per a 
utilitzar-lo per a l’ensenyament a nivell de secundària i batxillerat 
 
3. Jclic. Es un software format per un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen 
per realitzar diversos tipus d'activitats educatives. Les activitats no s'acostumen a 
presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un 
conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de 
mostrar. JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i 
funciona en diversos entorns i sistemes operatius. 
 

Per a desenvolupar les sessions s’han utilitzat els recursos i material PDI presents a la Xarxa 
per a la docència de les matemàtiques i que ha estat descrit a l’apartat III.2.3. del present 
Treball Fi de Màster; el més utilitzats han estat: 
 

4. El programa Descartes que ofereix materials didàctics per a l'aprenentatge de les 
matemàtiques de l'ensenyament secundari, controlables pel professor en un temps 
raonable i fàcils d'usar pels alumnes. Aquest programa ha estat molt útil donat el seu 
gran abast ja que cobreix pràcticament la totalitat dels continguts del currículum 
corresponent al curs on es vagi a usar, i els seus materials són adaptables per cada 
professor a la didàctica i metodologia que cregui més convenient per als alumnes amb 
els quals va a treballar. 
 
5. Portal Alexandria com a biblioteca de recursos digitals per a l’aula. 
 
6. El Portal “Soloprofes” d’intercanvi de recursos per a PDI 

 
IV.1.3. Descripció de l'activitat 
 
• Competències bàsiques que pretén desenvolupar l’aplicació. 
 
Aquesta aplicació pretén contribuir a desenvolupar les següents competències bàsiques: 
 
- Competència matemàtica 
 
Habilitat per utilitzar funcions i les seves formes d’expressió bàsiques, i el seu raonament 
matemàtic per produir i interpretar informacions, per conèixer més sobre aspectes quantitatius i 
espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diària i el món laboral. 
Així mateix es pretén l’estudi de les principals característiques d’una funció, la interpretació de 
les funcions a trossos, comprendre, utilitzar i relacionar variables i interpretar matemàticament 
una determinada situació per conèixer el seu comportament i controlar-la. 
 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 
Habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els seus aspectes naturals com en els 
generats per l'acció humana, de manera que faciliti la comprensió de successos, la predicció de 
conseqüències i l'activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpia, 
dels altres homes i dones i de la resta dels éssers vius. Així mateix es pretén generalitzar casos 
observats, replantejar problemes per analogia i extreure o reconèixer conceptes matemàtics a 
partir d’una situació concreta, mitjançant exercicis basats en supòsits pràctics. En aquesta 
competència també es pretén la interpretació de funcions, interpretar i apropiar-se dels 
coneixements sobre els fets i els processos, predir conseqüències, aplicar algunes nocions, 
conceptes científics i tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament compreses 
(identificar i plantejar problemes rellevants; realitzar observacions directes i indirectes; etc.). 
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- Tractament de la informació i competència digital 
 
Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar la informació i transformar-la en 
coneixement. Inclou aspectes diferents que van des de l'accés i selecció de la informació fins a 
l'ús i la transmissió d'aquesta en diferents suports, incloent la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació com un element essencial per informar-se i comunicar-se. Per 
exemple amb l’elaboració de taules de valors i representació gràfica de funcions, amb l’ús de 
programes com Excel o Geogebra, o d’elaborar la informació a través d'eines matemàtiques 
(mapes, gràfics, equacions...) per poder-la interpretar. És, sens dubte, una de les competències 
bàsiques que la PDI més pot ajudar a desenvolupar. 
 
- Competència per aprendre a aprendre 
 
Aprendre a aprendre suposa iniciar-se en l'aprenentatge i ser capaç de continuar-ho de manera 
autònoma. Suposa també poder desembolicar-se davant les incerteses tractant de buscar 
respostes que satisfacin la lògica del coneixement racional. Implica admetre diversitat de 
respostes possibles davant un mateix problema i trobar motivació per buscar-les des de 
diversos enfocaments metodològics.  
 
- Autonomia i iniciativa personal 
 
Aquesta competència es refereix a la possibilitat d'optar amb criteri propi i portar endavant les 
iniciatives necessàries per desenvolupar l'opció triada i fer-se responsable d'ella, tant en l'àmbit 
personal com en el social o laboral. 
 
- Competència Lingüística 
 
Aquesta competència ajuda a millorar l’expressió personal, a expressar-se de manera clara i 
ordenada, a utilitzar el vocabulari adequat i els recursos lingüístics variats. Així mateix també 
millora la seva comprensió verbal, escrita i audiovisual., i els ajuda a comprendre i interpretar 
esquemes, gràfics, mapes conceptuals... 
 
• Objectius didàctics que es pretenen assolir amb la unitat didàctica impartida sobre les 
funcions: 
 
- Comprendre el concepte de funció i les seves possibles expressions: taula, fórmula, gràfica. 
Saber passar de l’una a l’altra. 
- Comprendre els conceptes d’imatge i antiimatge i saber-les identificar tant analíticament com 
gràficament. 
- Comprendre el concepte de domini i recorregut. Saber-los determinar tant analíticament com 
gràficament en alguns casos senzills. Diferenciar entre funcions creixents, decreixents i 
constants. 
- Donat el gràfic d’una funció, saber-ne determinar les característiques principals. 
- Conèixer l’expressió analítica i la gràfica de les funcions de proporcionalitat directa, 
proporcionalitat inversa, quadràtica i exponencial i logarítmica. Relacionar- les amb conceptes 
del món físic. Saber plantejar i resoldre problemes on apareguin aquestes funcions. Saber 
traduir el llenguatge habitual a llenguatge algebraic. 
- Traslladar una funció representada gràficament segons un vector de translació i a l’inrevés, 
donats els gràfics de dues funcions traslladades, saber determinar quin ha estat el vector de 
translació. 
- Identificar una funció a trossos i saber-la representar gràficament. Plantejar i resoldre 
problemes on apareguin funcions a trossos. 
- Decidir quins models matemàtics, dels estudiats, s’ajusten millor a determinades situacions 
que puguin plantejar-se en la vida quotidiana, saber representar-los simbòlicament, aplicar-los i 
extreure’n conclusions. 
- Aplicar els conceptes i procediments apresos a diferents àmbits de les ciències socials i 
humanes, per a resoldre situacions problema fent palesa la interconnexió de les diferents parts 
de les matemàtiques i els diversos papers que aquesta disciplina pot tenir en altres camps del 
coneixement. 
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- Reconèixer situacions reals concretes en què les matemàtiques siguin un instrument 
necessari per organitzar i interpretar la informació, i per prendre decisions ben fonamentades. 
 
• Descripció de les activitats d'ensenyament i aprenentatge desenvolupades amb la PDI que 
inclou l'especificació de les diferents fases.  
Per a desenvolupar la totalitat de la unitat didàctica es van requerir un total de 15 sessions, 
d’una hora cadascuna, de les quals 5 es van impartir mitjançant PDI, una altra va ser la prova 
d’avaluació i una altra va correspondre a la correcció de la mateixa. La resta de classes van ser 
impartides d’una manera tradicional amb l’objectiu de poder comparar tots dos sistemes (amb i 
sense PDI), i d’aquesta manera també captar les opinions dels alumnes al respecte. 
 
Es va preparar tota una unitat didàctica sobre les funcions per a primer de Batxillerat i en 
aquelles que es va considerar oportú es va utilitzar la pissarra digital, d’acord amb els possibles 
models didàctics desenvolupats a l’apartat III.2.2. del present Treball. 
 
En el centre on s’ha realitzat les pràctiques no es disposa d’1x1 en els cursos de Batxillerat, per 
tant s’ha utilitzat el CAS 1 de l’apartat III.2.2, a excepció de les classes que es van impartir a 
l’aula d’informàtica, on cada alumne disposa d’un ordinador.  
 
• 1era Classe amb PDI: 
 
Correspon a la 2ona sessió en el conjunt de la Unitat Didàctica 
 
Va anar precedida d’una classe introductòria de presentació de la unitat, delimitació dels 
objectius i de les pautes d'avaluació, així com d’avaluació del nivell de coneixement previs 
sobre funcions, taules de dades i gràfiques, mitjançant la proposició de problemes que van 
posar de manifest la necessitat d'adquirir nous coneixements per a resoldre'ls. 
 
Material docent utilitzat: S’ha utilitzat el material anomenat “Funciones. Formas de expresar una 
función” procedent del programa Descartes i que es pot trobar en línia a (darrera visita: 10 de 
juny 2011):  
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Funciones_formas_de_exp
resar/index.htm#intro  
 
Model docent utilitzat mitjançant la PDI (veure apartat III.2.2.): 

- M1. Expositiu o de suport a les explicacions del professorat 
- M6. Realització d’exercicis i altres treballs col·laboratius a classe 

 
Objectius i desenvolupament de la classe:  

- Aprendre a reconèixer les relacions numèriques entre dues o més tipus de magnituds. 
- Introduir el concepte matemàtic de funció a un nivell elemental. 
- Reconèixer les diferents formes de representar les funcions i utilitzar les més 

adequades en cada cas. 
- Conèixer algunes de les propietats bàsiques de les funcions. 
- Conèixer les característiques bàsiques de les funcions més freqüents. 
- Aprendre a obtenir una funció partint d'una petita col·lecció de dades. 

 
Durant la classe es va introduir el concepte de funció a partir d'una sèrie de situacions 
concretes que ens van permetre entendre què és una funció i les múltiples maneres de referir-
s’hi. El material utilitzat del programa Descartes és molt extens i tracta molts més continguts, 
que en aquesta primera sessió no van ser encara introduïts, com: el domini i el recorregut, i 
d'algunes propietats bàsiques que poden tenir les funcions (monotonia, extrems relatius, 
simetries i acotació)... 
 
En aquesta primera sessió es van descriure tres situacions bastant diferents entre si, però que 
comparteixen una sèrie d'elements comuns. Aquests elements ens van servir de punt de 
partida per entendre el concepte de funció, quines característiques d'una funció ens interessen i 
les diferents maneres d'expressar una funció. A mode d’exemple es descriu la primera situació 
descrita a classe: 
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Situació 1: En aquest exemple es descriu els diferents trajectes de 4 alumnes des del seu poble 
fins el seu institut. Apareixen quatre gràfiques (veure Fig. IV.2) que descriuen les situacions 
descrites per cada alumne i s’ha d’explicar, raonadament, quina gràfica correspon a cadascun 
d'ells. Les gràfiques són interactives i es pot canviar el valor del temps en cadascuna de les 
gràfiques i observar com canvia el punt que representa la posició de l'alumne en cada instant. 
Així mateix es pot seleccionar en cada gràfica el nom de l'alumne al que es cregui que pertany 
cada gràfica i comprovar si s’ha encertat.  
 
Un cop plantejades les tres situacions, es va analitzar què és el que tenien en comú les tres. 
Per exemple, en el primer cas (estudi de desplaçaments), la informació analitzada venia 
expressada en forma gràfica. Aquestes gràfiques establien una relació (numèrica en aquest 
cas) entre dues magnituds: el temps (mesurat en minuts) i la distància (mesura en km). Es 

podia comprovar, en les quatre 
gràfiques que es verificava que en 
un determinat instant, t, el punt que 
representa la distància recorreguda 
no pot estar en dues posicions 
diferents. En altres paraules, a un 
valor determinat de t li correspon un 
valor i només un de la distància. 
 
Tot això ens va conduir a la definició 
de funció, i les seves formes de 
representar-se mitjançant una 
gràfica, una taula de valors, una 
frase que expressi la relació entre 
ambdues variables i una expressió 
matemàtica del tipus y=f(x).  
 
Per últim es va acabar la classe 
resolent un parell d’exercicis 
dinàmics interactius que facilitava el 
material treballat a través de 
Descartes. 
 

 
Fig. IV.2 – Exemple de gràfica de la situació 1 (Font: Descartes) 
 
• 2ona Classe amb PDI: 
 
Correspon a la 4rta sessió en el conjunt de la Unitat Didàctica. 
 
Material docent utilitzat: en aquesta sessió es va continuar utilitzant el material anomenat 
“Funciones. Formas de expresar una función” procedent del programa Descartes, que ja 
s’havia presentat en la primera sessió amb PDI, i que es pot trobar a:  
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Funciones_formas_de_exp
resar/index.htm#intro 
 
Model docent utilitzat mitjançant la PDI (veure apartat III.2.2.): 
 

- M1. Expositiu o de suport a les explicacions del professorat 
- M6. Realització d’exercicis i altres treballs col·laboratius a classe 

 
Objectius i desenvolupament de la classe:  
 
En aquesta sessió es pretenia mostrar algunes de les propietats més importants d’una funció i 
veure com aquestes propietats ens permeten obtenir informació de gran interès sobre la 
mateixa. 
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A partir d’activitats presentades en gràfiques dinàmiques interactives (veure Fig. IV.3) es van 
treballar el creixement i decreixement d’una funció, els intervals de monotonia, els extrems 
relatius, les simetries d’una funció i l’acotació. 
 
A partir de canviar els valors de les variables independents a les gràfiques, els alumnes 
discutien el que succeïa i intuïtivament s’arribava a les conclusions preteses. A partir d’aquí es 
formulava la proposició en llenguatge matemàtic corresponent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. IV.3 – Exemple de gràfica on es treballa creixement i decreixement  en un punt “a” i un entorn “d” (Font: Descartes) 
 
• 3era Classe amb PDI: 
 
Correspon a la 7ena sessió en el conjunt de la Unitat Didàctica. 
 

Aquesta classe es va desenvolupar a l’aula 
d’informàtica, on cada alumne disposava d’un 
ordinador per a ell per a poder treballar. 
Aquesta classe va tenir lloc com una classe 
pràctica de representació de funcions en 
Geogebra. Es va desenvolupar després que a 
l’aulari habitual s’hagués explicat les famílies 
de funcions lineals i quadràtiques.  
 
Entre el material docent utilitzat, destacar que 
en primer lloc es va utilitzar el programa 
Geogebra que es pot descarregar lliurement 
a: www.geogebra.org  
 
A classe es van treballar un recull 
d'aplicacions del GeoGebra utilitzant la 
pàgina web del professor Pep Bujosa (última 
visita: 10 de juny de 2011): 
http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/PracG
eoGebra.htm  
 

 
Fig. IV.4 – Exemple de gràfica on es treballa els diferents 

paràmetres de la recta (Font: Pep Bujosa) 
 
Model docent utilitzat mitjançant la PDI (veure apartat III.2.2.): 
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- M2. Modelatge i aprenentatges sobre l’ús de programes informàtics. 
- M6. Realització d’exercicis i altres treballs col·laboratius a classe 
 
Objectius i desenvolupament de la classe: Com a professor en pràctiques, a partir de la 
pissarra digital interactiva instal·lada a l’aula, es va explicar els conceptes bàsics sobre com 
descarregar el programari i el seu funcionament. A partir d’aquí, es va conduir els alumnes cap 
a les activitats interactives del professor Pep Bujosa, moderant en tot moment des de la PDI el 
desenvolupament de les activitats. 
 
Es van treballar, per una banda, les funcions lineals o polinòmiques de primer grau, a partir de 
la seva definició de la fórmula general, de concepte de pendent i punt de tall amb els eixos 
cartesians. Es calculava el pendent d'una funció a partir de dos punts i es representava la 
gràfica d'una funció lineal a partir de dos punts o de la seva fórmula.  
 

Es va treballar de la mateixa manera per a les 
funcions polinòmiques de segon grau. Es 
repassava la definició de la fórmula general i es 
treballaven, mitjançant el Geogebra i la pàgina 
del professor Pep Bujosa, les característiques de 
la paràbola: eixos paral·lels a l'eix Y, 
caracterització del comportament de la paràbola 
en funció del terme "a", "b" i "c"… Així mateix 
s’observava l’obtenció de l’abscissa del vèrtex 
de la paràbola i es remarcava el paper del vèrtex 
com a valor màxim o mínim. Es van representar 
diferents funcions quadràtiques. 
 
 
 

Fig. IV.5 – Exemple de treball amb Geogebra sobre 
una equació parabòlica (Font: Elaboració pròpia) 

 
Tant en el cas de les funcions lineals o les quadràtiques, es representaven, utilitzant el 
programa, gràfiques realitzades en classes anteriors a classe a la pissarra ordinària i es 
comparaven els resultats.  
 

 
Fig. IV.6 – Mostra de la 3era sessió amb PDI al Centre de Pràctiques del Màster 

 
• 4rta Classe amb PDI: 
 
Correspon a la 11ena sessió en el conjunt de la Unitat Didàctica 
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Aquesta classe es va desenvolupar a l’aula d’informàtica, on cada alumne disposava d’un 
ordinador per a ell per a poder treballar. Aquesta classe va tenir lloc com una classe pràctica de 
representació de funcions en Geogebra. Es va desenvolupar després que a l’aulari habitual 
s’hagués explicat el conjunt de totes les famílies de funcions.  
 
Material docent utilitzat: el programa Geogebra, que ja s’havia utilitzat a l’anterior sessió amb 
PDI.  
 
Model docent utilitzat mitjançant la PDI (veure apartat III.2.2.): 
 
- M2. Modelatge i aprenentatges sobre l’ús de programes informàtics. 
- M6. Realització d’exercicis i altres treballs col·laboratius a classe 
 
Objectius i desenvolupament de la classe: A partir de l’anterior classe amb la PDI, on s’havia 
treballat amb les dues principals famílies de funcions, les lineals i les quadràtiques, en aquesta 
sessió es pretenia treballar amb la resta de famílies presentades a classe i  observar el seu 
comportament a partir del canvi dels seus paràmetres: les funcions de proporcionalitat inversa i 
hipèrboles, les funcions radicals, les funcions definides “a trossos”, funcions inverses (i 
observar la simetria respecte l’eix y=x), les funcions exponencials i logarítmiques. A més, també 
es va representar el valor absolut d’una funció.  
 
• 5ena Classe amb PDI: 
 
Correspon a la 13ena sessió en el conjunt de la Unitat Didàctica 
 
Va ser l’última classe prèvia a la prova d’avaluació, per tant tot els objectius de la unitat 
didàctica ja havien estat impartits. 
 
Material docent que es va utilitzar van ser una adaptació del material anomenat “Estudio global 
de funciones” procedent del portal “Soloprofes” i que es pot trobar a (última visita: 9 de juny 
2011): http://www.soloprofes.com/recursos/recursosver.php?rcrs=140 
 
El material original es troba en format Jclic que es pot descarregar lliurement.  
 
Model docent utilitzat mitjançant la PDI (veure apartat III.2.2.): 

 
- M2. Modelatge i aprenentatges sobre l’ús de programes informàtics. 
- M3. Treball col·lectiu 
- M6. Realització d’exercicis i altres treballs col·laboratius a classe 

 

      
Fig. IV.7 –  Activitat elaborada amb el programari Jclic, com a resum de tota la Unitat Didàctica  
(Font: Elaboració pròpia a partir de l’adaptació d’una activitat procedent del portal Soloprofes) 
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Objectius i desenvolupament de la classe: S’aprofita com a activitat d’ús d'aplicació educativa 
multimèdia interactiva "en línia", i degut a que englobava tots els elements tractats al llarg de 
tota la unitat didàctica sobre funcions (concepte, domini i imatge, tall amb els eixos, 
monotonia, extrems, asímptotes, simetries, reconeixement dels diferents famílies de 
funcions...), és va considerar una eina idònia per a la classe repàs i aclaridora de dubtes, prèvia 
a la prova d’avaluació. 
 
Els alumnes en grups de tres, anaven sortint a la pissarra per a resoldre els diferents apartats. 
Va ser una eina molt adequada com a classe preparatòria de la prova de coneixements. 
 
• Rol dels alumnes (en realitzar aquestes activitats): En la majoria de sessions, els alumnes 
participen des dels seus seients proposant canvis o modificacions en les simulacions, o 
discutint entre tots qüestions que sorgeixin durant l'activitat davant el vist en la pantalla. També 
participen més activament, per torn en la sessió 5ena amb PDI, treballant les activitats amb 
Jclic. En la mesura del possible, es va utilitzar les activitats amb PDI per personalitzar i 
respectar els seus ritmes i estils d'aprenentatge 
 
• Rol del professor durant el desenvolupament de les activitats. En la majoria de sessions, com 
a professor en pràctiques, es dirigia l'activitat, explicant i presentant els materials amb PDI, 
demanant la participació i avivant l'interès dels alumnes. En les sessions 3 i 5ena amb PDI, 
com a professor, s’explicà l'estructura i maneig bàsics dels programes utilitzats. Mentre 
s’explicaven els conceptes bàsics, es mostrava la simulació dels mateixos. Proposava reptes, 
formulava preguntes i animava als alumnes al fet que comprovessin les respostes en aquell 
mateix instant experimentant enfront de la pissarra digital, realitzava exercicis i/o debats entre 
tots amb el suport de PDI respecte diferents punts de les funcions i es corregien els exercicis 
entre tots amb la PDI. També emplaçava als alumnes al fet que seguissin investigant pel seu 
compte més possibilitats en l'ordinador de les seves cases. A part d’això, cal considerar també 
el treball en la fase prèvia de planificació de les sessions. 
 
• Sistema previst per a l'avaluació de les sessions amb PDI respecte les tradicionals. 
L'avaluació es basà en una enquesta als alumnes sobre què els havia aportat el conjunt 
d’aquestes activitats utilitzant la PDI. En qualsevol cas, en aquelles sessions que no es va 
utilitzar la PDI es manifestava l’interès i la insistència per part dels alumnes per a la utilització 
de la PDI. Per una altra banda, es van valorar els resultats de la prova escrita en la qual 
s'avaluaren tots els continguts del bloc de funcions, i es va contrastar amb les notes del 
professor titular de la resta d’unitats didàctiques de matemàtiques al llarg del curs, per a 
comprovar si havia tingut un efecte positiu o negatiu. En general, el resultat va ser una lleugera 
millora general de les notes. 
 
IV.1.4. Valoracions sobre l’aplicació 
 
• Resultats globals i específics obtinguts (aprenentatges realitzats).  
 
Com s’ha comentat anteriorment, la prova d’avaluació realitzada durant la 14ena sessió va 
deixar entreveure uns resultats que es trobaven en la línia de la mitjana del curs, lleugerament 
superiors. D’aquesta manera, es pot assumir que la competència matemàtica de la unitat 
didàctica s’havia après d’acord a allò establert. Però a jutjar per l’interès i participació que van 
mostrar els alumnes amb les classes amb PDI, es pot concloure que les competències de 
tractament de la informació i competència digital, la d’aprendre a aprendre i la lingüística van 
tenir un notable incisió en el conjunt dels alumnes de la classe. 
 
Destacar que les sessions amb PDI no van despertar d’una manera notòria l’interès del sector 
d’alumnes que per norma general, tant sols fan acte de presència a les classes, que no 
segueixen el desenvolupament de la classe, i que ni tant sols fan els deures. Val a dir que 
aquest sector és molt minoritari. En aquest sentit, la PDI no va aconseguir motivar d’una 
manera generalitzada els alumnes més despenjats del seguiment normal de les classes. 
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• Valoracions de l’alumnat sobre la utilització de la PDI a les classes de matemàtiques. 
Avantatges que aporta l'ús de la pissarra digital enfront d'altres escenaris que no consideressin 
l'ús d'aquest mitjà. 
 
A partir de les classes impartides mitjançant l’ús de la PDI es van elaborar uns qüestionaris que 
els alumnes van respondre durant l’última sessió, i on havien de mostrar les seves opinions i 
sensacions, per a, d’aquesta manera, obtenir dades referides als avantatges/desavantatges de 
l’ús de la PDI a les classes de matemàtiques. Així mateix, com a professor, també vaig 
respondre el qüestionari, comparant-ho amb les classes que vaig impartir-los sense pissarra 
digital, i també amb la resta de classes que vaig assistir-hi com a oient, on la metodologia 
seguida era absolutament tradicional. S’ha de recordar, en aquest punt, que els alumnes no 
estaven avesats a que s’utilitzés la PDI a les classes de matemàtiques, així com tampoc de 
programes com el Geogebra o el Jclic. 
 
Així doncs, el qüestionari contenia un conjunt d’idees, i els alumnes havien de marcar aquells 
avantatges o situacions que consideraven més significatius.  
 
Amb la finalitat de poder contrastar la coherència de les respostes dels alumnes, el qüestionari 
contenia 20 opcions, algunes de les quals tenien el mateix significat però estaven formulades 
de diferent manera. El qüestionari tipus distribuït entre els alumnes es pot trobar a l’annex VII.1 
d’aquest Treball Fi de Màster.  
 
A continuació es presenten ordenats les respostes que es van obtenir dels alumnes (el 
percentatge indica la relació d’alumnes que van respondre afirmativament): 
 

1 - És interessant perquè fa que la classe sigui més interactiva. 94,44%

2 - Fa que el professor prepari classes molt més atractives i documentades 88,89%

3 - Fa que es puguin entendre millor conceptes i processos difícils i complexos, ja 
que es poden visualitzar gràcies a programes com Descartes, Geogebra o Jclic. 83,33%

4 - Augmenta la teva atenció i motivació en general 83,33%
5 - Facilita l'aprenentatge i l'assoliment dels conceptes educatius 77,78%
6 - Facilita la comprensió (imatges, simulacions) 77,78%
7 - Et fa entendre millor les matemàtiques 77,78%
8 - Promou més la teva implicació i participació en les activitats 72,22%
9 - Fa que les classes siguin més actives i audiovisuals 72,22%

10 - És interessant perquè permet accedir en classe a molts recursos, activitats, i 
comentar-ho a classe 55,56%

11 - Potencia la teva reflexió i el teu raonament crític 44,44%

12 - Permet contextualitzar més les activitats (amb l'entorn del dia a dia,…) i les fa 
més entendibles 44,44%

13 - Facilita la realització de correccions col·lectives de deures o d'activitats a l'aula 44,44%

14 - S'aprofita més el temps en classe 38,89%
15 - Potencia la teva capacitat de memorització (memòria visual…) 33,33%
16 - Facilita realitzar activitats col·laboratives i el treball en grup 33,33%
17 - Facilita el debat col·lectiu 27,78%
18 - Et proporciona oportunitats per investigar 27,78%

19 - Et proporciona oportunitats per desenvolupar la imaginació i la creativitat 22,22%

20 - Augmenta la teva soltesa per a fer exposicions o argumentar en públic 16,67%

Taula IV.1 – Resultats del qüestionari (Font: Elaboració pròpia) 
 
De l’observació de la Taula IV.1, se n’extreu que els alumnes valoren que la PDI els fa 
entendre millor les matemàtiques i que els desperta l’interès i l’atenció el fet d’utilitzar-la a 
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classe. El dinamisme, la interactivitat i la nova forma d’impartir matemàtiques que permet la PDI 
són sens dubte els valors que més empremta deixen entre l’alumnat.  
 
En certa manera sorprèn perquè els alumnes no interpreten la PDI com una eina que els faciliti 
parlar en públic o els debats col·lectius. Dit d’una altra manera, no els ha interessat tant la 
presentació i correcció dels exercicis en públic, en part aquest fet pot ser motivat perquè els 
obliga a treballar amb processadors de textos o fulls de càlcul, motiu pel qual poden tardar més 
en fer els seus deures. 
 
Pel que fa a la pregunta adjunta al qüestionari sobre si preferien que s'utilitzés la PDI de forma 
habitual a les classes de matemàtiques el resultat és aclaparador, ja que el 83,33% ho preferia. 
 
De l’anàlisi global d’aquests resultats en podem obtenir que tenim el vist-i-plau dels alumnes 
per tirar endavant la PDI a les classes de matemàtiques. 
 
• Valoracions personals. 
 
Personalment, m’ha resultat agradable i motivador organitzar les diferents sessions i activitats 
amb PDI per a l'aula i malgrat que suposa un augment significatiu de treball, considero que 
mereix la pena per les millores en els aprenentatges dels estudiants que s'obtenen. La PDI ha 
estat una gran eina per a impartir la unitat didàctica sobre funcions, i en general aquesta idea 
és extrapolable a la resta d’unitats didàctiques i de nivells de les matemàtiques. Sens dubte 
una revolució en la manera d’impartir les matemàtiques. Val a dir que aquest augment de 
treball anava disminuint a mesura que s’anava adquirint més experiència en l'ús de la PDI i 
s’anava disposant de més materials i informació d’acord amb l’avenç amb la utilització de la 
Pissarra Interactiva; el treball de preparació i gestió de les classes amb PDI disminueix a 
mesura que s’hi treballa.  
 
Per una altra banda considero que hi ha un impacte positiu en tots els estudiants, però menor 
en els estudiants que tenen dificultats importants amb l'assignatura i molt menor encara en els 
alumnes desmotivats que no volen treballar, en els quals tant sols es produeixen lleugeres 
millores. 
 
Degut a que les programacions i les unitats didàctiques responen a unes competències 
bàsiques, s’ha intentat extreure conclusions també al respecte. Considero que s'obtenen 
millores avenços en algunes de les competències bàsiques dintre dels aprenentatges dels 
estudiants: especialment en la competència de tractament de la informació i món digital, 
competència d'aprendre a aprendre i competència de comunicació lingüística, i, evidentment, 
en la competència matemàtica.  
 
Es pot concloure que amb l'aplicació dels models didàctics amb PDI que s'han proposat en 
aquesta investigació, sí s'ha aconseguit una millora significativa del nivell d'adquisició 
d'aquestes competències per part dels estudiants. 
 
Per la meva banda, des de la meva perspectiva de professor voldria afegir alguns avantatges, 
que vaig valorar durant el meu procés d’impartir la classe: 
 
- En general el seu ús augmenta la satisfacció, motivació i autoestima docent i de l’alumnat. 
- Facilita una renovació metodològica orientada a la innovació didàctica. 
- Major comoditat, en interactuar directament sobre la PDI sense el ratolí.  
- Poder emmagatzemar, i després recuperar, tot el que es visualitza i s’escriu amb la PDI. 
 
Des del meu punt de vista docent, considero que la PDI facilita la interacció amb l'ordinador i 
permet emmagatzemar i recuperar el que s'escriu, accedir a molts recursos i compartir-los 
entre alumnes i professors, així com tractar millor la diversitat de l'alumnat, proporcionant més 
oportunitats per investigar, desenvolupar la imaginació i la creativitat. En aquest sentit presenta 
un gran servei. 
 
En concret resulta molt útil per a impartir matemàtiques, ja que la interactivitat fa que l’alumnat 
tinguin més facilitat per aprendre diferents conceptes abstractes, generals i habituals dintre el 
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món de les matemàtiques. Per això, la interactivitat i la visualització d’eines com el Geogebra o 
diferents applets fan que les matemàtiques siguin més agraïdes de cara als alumnes. En 
aquest sentit, es corrobora la idea d’Arcavi (2003) i Sedig i Liang (2006) sobre el rol positiu de 
les representacions visuals interactives en l’aprenentatge de les matemàtiques i en el procés 
cognitiu en general. 
 
Com a professor, a més, és molt més estimulant preparar la classe d’aquesta forma, a més de 
ser una forma molt més neta (sense guixos ni retoladors...). Al cap i a la fi, l’estimulació i la 
motivació d’un professor ve determinada per la motivació i l’estimulació que veu en els seus 
alumnes, i sens dubte que els alumnes prefereixen la PDI. 
 
Malgrat tot, de la pràctica se n’ha després que no tot són avantatges. La utilització de la PDI 
també ha comportat algunes problemàtiques. 
 
Els inconvenients més destacats que he trobat o detectat a l’hora de configurar i d’impartir les 
classes ha estat: 
 
- que es requereix dedicar més temps per preparar les classes. 
- els problemes de connexió a Internet o subministrament elèctric. 
- l'ombra que es projecta sobre la PDI. 
- el calibratge dels equips. 
- vandalisme. 
- problemes de vista a llarg termini. 
- apunts? 
 
Els problemes de connexió a Internet no han estat habituals mentre s’impartien les sessions, 
però sí que es va produir algun tall en alguna de les sessions preparatòries i d’aprenentatge del 
funcionament del PDI. En aquest sentit, val a dir que si aquest tall es produís durant la classe, 
podria afectar completament al desenvolupament normal de la classe. Malgrat això, moltes de 
les activitats didàctiques del programa Descartes, de la Biblioteca Digital Alexandria, del portal 
d’intercanvi Soloprofes... és poden descarregar i guardar al disc dur. En aquest sentit, un tall en 
el subministrament no produiria un canvi en el procediment normal de la classe. Però si 
considerem un tall de subministrament elèctric, la classe no es podria realitzar, per això és 
interessant que en la mesura que sigui possible, no desterrar dels aularis la pissarra tradicional.  
 
Un altre problema va ser el calibratge de la pantalla, tot i que tant sols va ser-ho en els primers 
estadis de la pràctica amb la PDI. La primera sessió la pissarra estava totalment sense calibrar 
i al tocar la superfície de la pissarra, el punter marcava un altre punt més o menys allunyat. En 
el moment que s’aprengué a calibrar-la aquesta situació va passar a ser anecdòtica.  
 
El problema de l’ombra, durant les pràctiques, tant sols sorgia amb els alumnes de més 
estatura. Sens dubte, l’evolució de les PDI en el futur solucionarà aquest problema.  
 
Durant les sessions impartides, no hi va haver cap més problema ni de manteniment dels 
equips, ni de programari informàtic. Tot i això, sí que resulta fàcil pensar, que quan la PDI sigui 
una eina habitual en el dia a dia de les classes, aquestes PDI passaran per les mans de 
multitud d’alumnes i professors, alguns d’ells possiblement poc destres amb la informàtica, 
podent provocar problemes en la configuració o funcionament del sistema. Aquest problema 
pot provocar un efecte domino, ja que si un professor deixa desconfigurada alguna peça del 
sistema, afectarà al següent professor que vagi a l’aula a impartir la seva sessió mitjançant 
PDI. A més, s’arriba a la mateixa conclusió que Noda Herrera (2009), ja que aquesta dificultat 
que provoca l’analfabetisme informàtic que poden tenir alguns professors de llarga experiència 
és un impediment a la innovació, és per això que la PDI s’anirà instaurant amb més força a 
mesura que els professors que imparteixin les classes vagin tenint més desimboltura amb les 
tecnologies de la informació i comunicació. Aquest és el cas d’alguns professors de 
l’assignatura en el centre de pràctiques, que malgrat disposar de l’eina de la PDI prefereixen 
impartir l’assignatura refugiant-se a la pissarra tradicional. 
 
El problema del vandalisme respecte els elements que conformen la PDI podria arribar a ser 
rellevant. L’existència de pissarres digitals amb ratlladures de claus, o pintades amb retoladors 
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permanents, entre d’altres, no va ser una situació que es produís durant les sessions al centre 
de pràctiques però que sí van ser comentada per altres professors que se’ls hi ha demanat 
consell a l’hora de preparar les classes i aquest Treball Final de Màster. Sobta aquest punt, ja 
que no és una situació que hagi estat comentat per la gran majoria d’especialistes i d’autors 
d’articles relacionats amb la PDI als que s’ha tingut en compte per a preparar el present 
document. No és difícil pensar en el dany que provocaria un alumne disruptiu malintencionat 
que manipulés el videoprojector, o l’ordinador o la pròpia PDI, o, per una altra banda ratllés o 
guixes la seva superfície. Essent la pèrdua tant econòmica com de temps dintre la classe, 
considerable. 
 
Un altre possible inconvenient que no s’ha comentat per altres autors és el possibles problemes 
visuals a llarg termini que pot provocar el fet de mirar la pissarra digital. De totes maneres, 
s’haurà d’esperar a veure l’evolució per veure si realment és un problema. Les dimensions, 
però, de la PDI, més reduïdes que les d’una pissarra de guix, feien que alguns alumnes del 
final de classe tinguessin problemes per distingir bé. 
 
Val a comentar que amb l’ús de la PDI els alumnes no prenen tants apunts, però desenvolupen 
més el raonament crític. 
 
D’això se’n desprèn que la PDI és sens dubte una millora general i fonamental per a la 
docència de qualsevol assignatura, i de les matemàtiques en particular, però, també val a dir, 
que presenta una sèrie de desavantatges que la pissarra tradicional no té. Malgrat això, 
després de l’experiència pròpia, com de les lectures i la informació recopilades a l’efecte de 
preparar aquest treball, fan que la balança es decanti cap a la utilització de la PDI en el dia a 
dia de les classes de matemàtiques i de la resta d’assignatures. Tot i això cada assignatura o 
especialitat haurà de saber com treure-li el seu aprofitament.   
 
Així doncs, podem concloure que els resultats ens permeten assegurar que la PDI és una eina 
fonamental en la docència de les matemàtiques. 
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V. CONCLUSIONS 
 
Amb l'avanç de la Societat de la Comunicació i la Informació, la tecnologia evoluciona de forma 
vertiginosa. Aquests canvis a nivell tecnològic, han produït molts canvis i interrogants en l'àmbit 
educatiu, i queda palès que el mateix sistema educatiu ni pot ni ha de romandre al marge 
d'aquesta nova realitat sociològica.  
 
Al llarg d’aquest Treball Fi de Màster s’ha anat remarcant la importància de la idea que 
l'aprenentatge de l'individu ha deixat de ser un procés limitat en el temps, per a ser una 
demanda social i personal que es produeix al llarg de la vida de la persona i que constitueix 
una de les claus de l'educació dels ciutadans del segle XXI. L'absència de qualificació és en 
l'actualitat una condemna a l'atur que es complirà tard o d’hora; l'èxit dintre de la Societat del 
Coneixement requereix la capacitat, d'una banda, de dur a terme aprenentatges de naturalesa 
diversa i canviant al llarg de les nostres vides i, per una altra, d'adaptar-se ràpida i eficaçment a 
situacions socials, culturals, professionals, laborals i econòmiques en continu canvi. 
L'aprenentatge informal i autònom, la construcció social del coneixement, el desenvolupament 
de competències d'acte-aprenentatge es constituiran, en gran part gràcies a les TIC, pilars de 
la formació en un futur tan proper que ja comença a ser present. 
 
Dintre de les TIC, hem vist que la Pissarra Digital és una de les eines que presenta una 
candidatura  més ferma per ser part essencial a curt termini de la docència, en general, i de les 
matemàtiques, en concret. Aquest aspecte queda reforçat, per la notícia, sorgida en la recta 
final de l’elaboració del present Treball, per la que al llarg dels dos pròxims cursos escolars 
2011-2012 i 2012-2013, la Generalitat dotarà les aules de cinquè i sisè de Primària amb 960 
pissarres digitals interactives i a Secundària, durant el curs 2011-2012 es distribuiran 1.700 
pissarres digitals interactives més a les aules de primer i segon curs d’ESO. Per tant, el 
Departament d’Educació decideix apostar fermament per la PDI a l’Educació, però això no és 
suficient. Està clar que encara que les PDIs arribin a les aules dels nostres centres, hi ha molta 
feina a fer per a que formin part del dia a dia de les nostres classes, i en aquest sentit, la 
voluntat del docent és absolutament necessària.  
 
El present Treball ha tingut com a objectiu analitzar el paper de la PDI a la docència en general 
i posteriorment a les matemàtiques en concret. Es per això que s’ha estructurat en tres parts 
fonamentals. A partir d’aquests tres apartats, doncs, s’ha realitzat una aproximació progressiva 
de la PDI a la docència de les matemàtiques.   
 
En una primera part s’ha optat per analitzar què és una PDI i què pot aportar a les aules del 
centres, quines avantatges té i com es comporta front les eines tradicionals i habituals de la 
docència.  
 
En una segona part, s’ha decidit entrar a la docència de les matemàtiques en concret, i per això 
s’ha analitzat quins són els factors que motiven i desmotiven la innovació a les aules de 
matemàtiques. Un cop analitzats aquests factors, s’ha presentat diferents models didàctics en 
sobre com es pot utilitzar la PDI a les classes de matemàtiques. Per últim, dintre d’aquest 
segon apartat, s’ha decidit fer una cerca de recursos a la Xarxa, i presentar-la en forma de 
fitxes, amb la voluntat de crear un marc on qualsevol professor que decideixi impartir una 
classe de matemàtiques amb PDI pugui saber on trobar diferents tipus de recursos, per a quins 
nivells, de quines característiques, etc... Destacar aquí el programa Descartes del Ministeri 
d’Educació per a les classes de matemàtiques, degut a la seva immensa quantitat d’unitats 
didàctiques i a la seva interactivitat. Per exemple, també s’ha comentat el programari de 
creació multimèdia que acompanya les PDI NotebookSMART (però també passa amb la resta 
de PDI: ActivPromethean, InterwriteWorkspace, MIMIOStudio, eBeamScrapbook...) que permet 
elaborar presentacions multimèdia i materials didàctics interactius, igual que ocorre amb altres 
programes per a la creació d'activitats interactives (Tutor, Neobook, JClic,...). 
 
S’ha decidit dedicar aquest espai del TFM a ordenar i presentar aquests recursos, experiències 
i propostes disponibles a la Xarxa ja que s’ha cregut una estratègia d’utilitat per a començar 
utilitzar la PDI: en un primer inici, pot ser de gran utilitat ser usuaris del que ja hi ha fet (DVD 
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multimèdia, materials didàctics disponibles en portals educatius, plataformes de continguts 
lliures o de pagament, webs/blogs de professors, etc.) i posteriorment adaptar-ho i començar 
amb una labor més creativa, d'elaboració d'activitats pròpies. 
 
En el tercer i últim apartat, s’ha fet una aplicació pràctica de la PDI aprofitant les pràctiques en 
el centre de secundària com a professor dintre del marc del màster. Dintre de la unitat didàctica 
que es va impartir sobre les funcions als alumnes de 1er de Batxillerat de la rama tecnològica, 
es va introduir la utilització de PDI en algunes de les sessions. L’objectiu: comprovar en primera 
persona la utilització de la PDI a les aules de matemàtiques, obtenir conclusions sobre els 
avantatges i desavantatges del seu ús, saber què en pensen els nostres alumnes al respecte 
mitjançant un qüestionari... En aquest apartat s’han descrit les diferents sessions, comentant 
quins recursos s’ha utilitzat, de quina manera, com s’han estructurat. Els recursos per a 
preparar les classes s’han basat entre els diferents portals que s’han presentat a la segona part 
del present TFM. Val la pena dir, que amb les classes impartides s’ha obtingut una sèrie de 
valoracions en primera persona. Entre les quals, s’ha destacat el valor de la interactivitat (així 
com també ho valoraven els alumnes), l’augment de motivació, tant per professors com per 
alumnes, i el fet que suposa una obertura a una nova era a l’hora d’impartir la docència de les 
matemàtiques. Però no tot són avantatges. La implantació de la PDI ha de comptar amb un 
factor fonamental: la voluntat d’incorporació per part del professor. Els professors en general 
han de fer un esforç, tant de temps per preparar les classes, com per a canviar tota la 
metodologia d’impartir les matemàtiques. S’ha de fer un esforç mental per a canviar la 
concepció de la docència matemàtica, per veure quin nou univers s’obre, i aquest pot ser el 
principal enemic: trobar-se amb professors que per mandra, per por, per inseguretat o per 
analfabetisme tecnològic no vulguin incorporar la PDI. Altres inconvenients que s’ha decidit 
remarcar en aquesta experiència personal han estat els problemes de connexió a Internet o 
subministrament elèctric, els problemes d'ombra que es projecta sobre la PDI, el calibratge dels 
equips, el vandalisme, els possibles problemes de vista a llarg termini, i el fet que els alumnes 
prenen menys apunts (situació probablement relacionada amb la nova etapa de la docència 
que s’engega). 
 
Sens dubte s’ha vist que amb la integració de les PDI a les aules, és facilita als estudiants 
l'adquisició dels coneixements i competències que han d'adquirir, i es facilita al professorat la 
realització de la seva tasca docent. 
 
Però per aconseguir aquest objectiu no n'hi ha prou amb disposar de bones infraestructures 
ben mantingudes. És necessari que el professorat s'impliqui amb una actitud favorable. Per a 
això és necessari veure: 
 
- Que l'ús de les PDI és fàcil i que en poc temps es pot aprendre el necessari per manejar-les 
sense problema. 
 
- Que l'ús de les PDI és còmode, útil i eficaç. Es poden realitzar activitats de major potencialitat 
didàctica i aconseguir una major motivació i participació de l'alumnat. 
 
- Que l'ús de la PDI és eficient, ja que hi ha un gran ventall d'activitats que no exigeixen una 
major dedicació de temps ni esforç per part del professorat. 
 
Es per això que els objectius immediats dintre de la docència han de ser: 
 
- Implicar a TOT el professorat en l'ús habitual d'aquesta tecnologia (integració plena de la PDI 
en el currículum) amb la finalitat de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i 
avançar en una progressiva innovació metodològica amb el suport de les PDI. 
 
- Validar un sistema de formació idoni, eficaç i eficient, que proporcioni la FORMACIÓ i la 
IL·LUSIÓ necessària al professorat per aplicar amb èxit a les seves aules les noves 
metodologies didàctiques basades en l'ús de la PDI.  
 
- Facilitar al professorat l'accés a recursos educatius per utilitzar amb les PDI i el contacte amb 
xarxes de professors on compartir experiències i resoldre dubtes relacionats amb les 
aplicacions educatives de les TIC en general i les PDI en particular. 
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Per últim, durant l’etapa final de la redacció del present projecte, s’ha fet públic que el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit apostar, i fort, per les PDI a 
les aules, tant de Primària com Secundària. Després de tot l’esforç que ha suposat aquest 
Treball Fi de Màster, es valora molt positivament aquesta notícia. Però ha de quedar clar que 
amb aquest pas no n’hi ha prou, a l’arribada a les aules de les PDI, els professors, els centres i 
l’Administració han de posar de la seva part per a que aquesta nova etapa de la docència, en 
general, i de les matemàtiques, en concret, arranqui amb força i tingui la maduresa dels seus 
fruits en un futur molt proper. 
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