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1. Introducció

"I teach the way that I wish I was taught. The lectures are coming from me, an actual human 
being who is fascinated by the world around him." - Sal Khan

Avui en dia el terme Web 2.0 s'usa per a definir serveis i aplicacions que trobem a la 

xarxa i que es diferencien de les generacions anteriors per una sèrie de característiques, entre 
les quals destaca el fet que aquestes noves aplicacions i serveis treuen profit de la naturalesa 
de la Web per tal de potenciar la participació i interacció entre els usuaris que hi ha a la xarxa. 
El canvi principal entre la primera generació i la segona generació de la Web és que els usuaris 
han passat de ser simples lectors, a ser partícips del contingut que hi ha a Internet.

Tot i que aquest treball intenta mostrar les implicacions de la Web Social en l'educació i 
les aplicacions pràctiques en l'ensenyament de les matemàtiques, vull  remarcar que aquest 
treball  no intenta proposar un canvi de rumb en el sistema educatiu, sinó que intenta ser una 
font de recursos en català per al conjunt del professorat de secundària.

El  problema del qual parteix el treball, i que podem trobar explicat detalladament en el 
Capítol 2, és la manca de recursos d'ajuda al professorat per a usar les eines Web 2.0 en 
l'ensenyament en general, i en específic en l'ensenyament de les matemàtiques.  Aquesta és 
entre d'altres, la motivació principal que m'ha dut a realitzar el treball.

En el Capítol 3, hi podem trobar la descripció de la solució: un anàlisi de les tipologies 
de serveis i aplicacions de la Web 2.0 que sota el meu punt de vista poden tenir una implicació 
més important en l'educació.  Per tal de poder fer aquest anàlisi i posar al lector en context, 
primer es fa  un repàs històric  i  evolutiu  de la Web i  les  seves relacions amb l'educació, i 
finalment s'estudien les característiques d'aquestes tipologies de serveis, quines són les seves i 
quines poden ser les seves implicacions en l'ensenyament.

 En el Capítol 4, es mostren uns resultats que s'han obtingut a partir de l'anàlisi fet en 
la  solució:  un  seguit  d'activitats,  guies  i  recomanacions  relacionats  amb  la  Web  2.0  i 
l'ensenyament de les matemàtiques a secundària.  Aquestes activitats no s'han experimentat a 
l'aula, i  tot  el  que s'escriu està basat  amb les meves experiències en el  pràcticum, com a 
professor particular, i amb experiències d'altres professionals.

En resum,  el  treball  La Web 2.0  en l'ensenyament  de  les matemàtiques intenta 
aconseguir dos objectius principals: en primer lloc analitzar els serveis i aplicacions que poden 
tenir  un impacte en l'ensenyament  en general,  i  en segon lloc portar a la pràctica aquests 
serveis i aplicacions per tal de crear activitats per a l'ensenyament de les matemàtiques de 
secundària.  

Espero que gaudiu de la lectura d'aquest treball i que d'alguna manera us sigui profitós 
tant a nivell personal com professional.  Considero que els docents no ens em de cansar mai 
d'innovar  i  provar  nous  mètodes  que  ajudin  als  alumnes  a  implicar-se  en  els  processos 
d'aprenentatge.  És possible que al posar en pràctica les activitats i recomanacions que hi ha 
escrites al llarg del treball no aconseguim els objectius esperats, però vull pensar que d'alguna 
manera aquestes noves metodologies siguin útils tant a nosaltres els professors, com sobretot 
als alumnes.
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2. Definició i context del problema 

Els moments que més he gaudit  durant els anys que m'he dedicat a donar classes 
particulars i  durant la realització de la unitat didàctica en el centre de pràctiques, han estat 
aquells  en  els  que he aconseguit  (o  això  he cregut)  que l'alumne s'involucri  en el  procés 
d'aprenentatge, i s'interessi per allò que estic intentant transmetre.  De fet precisament aquesta 
sensació de satisfacció és una de les principals raons per les quals vaig decidir fer el Màster. 

 Sota el meu punt de vista però, connectar amb l'estudiant i fer que aquest s'involucri no 
és una tasca fàcil, i dubto que mai ho hagi sigut.  Tot i que crec que aquesta distància entre 
alumne  i  professor  sempre  ha  existit,  considero  que  actualment  hi  ha  un  factor  que  està 
causant distanciar encara més el professorat de l'alumnat: les tecnologies de la informació.

Els alumnes que trobem avui en dia a les aules de secundària han crescut envoltats 
d'ordinadors, telèfons mòbils, reproductors mp3, càmeres de fotografia digital, xarxes socials,... 
Un llistat d'unes tecnologies que fa 20 anys no ens haguéssim imaginat que existirien, i encara 
menys, que haurien ocasionat un impacte sociocultural com el que estem vivint avui en dia. 
Una de les tecnologies que més ha influït en aquest canvi ha estat la implantació de la Web 2.0, 
o  Web  Social.   L'expansió  de  serveis  i  aplicacions  que  ens  permeten  comunicar-nos  i 
expressar-nos des de qualsevol lloc i en qualsevol moment han revolucionat la manera en que 
les persones interactuem, i segons alguns autors han arribat a canviar inclús la manera en que 
pensem  [Prensky,  2001].   Com podem aprofitar  aquestes noves capacitats  dels alumnes a 
l'aula?

En el  moment  que  em vaig  plantejar  com faria  la  unitat  didàctica  vaig  decidir  que 
intentaria integrar serveis o aplicacions de la Web 2.0 a les activitats que preparés perquè 
estava convençut que els alumnes reaccionarien favorablement a aquestes.  Això només era 
una  suposició  personal  i  vaig  decidir  investigar-la  existència  d'articles,  materials  o  altra 
bibliografia, en els que els serveis i  aplicacions de la Web 2.0 s'haguessin usat en entorns 
educatius  (i  en  concret  en  l'ensenyament  de  les  matemàtiques),  i  quins  resultats  s'havien 
obtingut.  Tot i que vaig aconseguir trobar pàgines, blocs, articles i altres recursos que parlaven 
sobre la relació entre la Web 2.0 i l'educació, la majoria d'aquests eren en llengua anglesa i 
alguns en castellà, però en llengua catalana no hi havia gaire cosa. A més a més, pel que fa a 
l'àrea específica de les matemàtiques, gairebé no vaig aconseguir trobar res.  Va ser en aquell 
moment que vaig decidir que seria interessant dur la investigació més enllà i proposar aquesta 
recerca i creació de recursos com a Treball Final de Màster.

Considero  que és un  problema el  fet  que  per  una  banda s'estigui  apostant  per  la 
pissarra digital i per l'ús de l'ordinador a l'aula, i per altra banda hi hagi una manca de recursos 
que mostrin les possibilitats educatives que ens poden oferir els serveis que hi ha a la xarxa. 
En concret he trobat una manca de recursos en l'ús d'eines Web 2.0 a l'aula, i és precisament 
per aquesta raó per la qual he decidit fer un anàlisi personal de les implicacions que crec que 
aquestes  eines  poden  tenir  en  l'ensenyament  de  secundària,  i  alhora  he  creat  una  sèrie 
d'activitats, guies i recomanacions que fan ús d'aquests serveis i aplicacions en l'ensenyament 
de les matemàtiques.
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3. Descripció de la solució

La solució es basa en fer un anàlisi de les diferents tipologies de serveis i aplicacions 

que hi trobem a la Web 2.0, explicar quines són les seves característiques i exposar les 
implicacions que aquestes, sota el meu punt de vista, poden tenir en l'educació.  Abans de 
realitzar aquest estudi però, es fa un recorregut al llarg de la història de la Web i es citen 
diversos sistemes i projectes que en certa manera han tingut implicacions educatives en temps 
anteriors als nostres.

3.1 Història de la Web – De la Web 1.0 a la Web 2.0

 Hi ha molta gent que es pensa que la Web 2.0, o Web social, ha aparegut del no res, 
de manera espontània  i sense cap mena d'evolució.  El Twitter, el Facebook i totes aquestes 
eines de socialització i comunicació tenen un passat que en certa manera ha estat la base de 
l'evolució cap a la Web 2.0.

Si fem una mica d'història, abans que el concepte de Web 2.0 es fes popular, el 
concepte de “programari social” ja es feia servir per a definir totes aquelles eines i aplicacions 
informàtiques que es basaven en la interacció i col·laboració social.  Ens em de remuntar a 
finals dels anys 70, on ja es començaven a usar els sistemes CMC (de l'anglès Computer-
meditated communication) els quals feien servir els ordinadors com a mitja de comunicació 
entre les persones, és a dir, com a eina de socialització.

Tot i que podria ser interessant fer un estudi de les eines de socialització existents 
abans que apareixes la WWW i els seus usos educatius, a efectes pràctics i de context del 
treball, ens limitarem a estudiar les etapes de la Web 1.0 i 2.0.

La Web 1.0

L'any 1991 el sistema dissenyat per Tim Berners Lee anomenat WWW (World Wide 
Web) es va posar a disposició del public general.  Les primeres aplicacions que van establir-se 
a l'espai Web van ser aquelles que permetien a l'usuari la navegació de forma gràfica (els 
navegadors webs) i les aplicacions que permetien l'enviament i la recepció de correu electrònic. 

En termes generals aquestes pàgines existents a la primera generació de la Web es 
caracteritzaven per:

• Tenir un disseny força limitat i no gaire atractiu amb poca utilització del format gràfic

• Ser de tipus unidireccionals, és a dir, els usuaris són receptors de la informació, 
però no tenen la capacitat d'interactuar amb la pàgina ni el seu contingut.

• Tenir un ritme baix, o gairebé escàs, d'actualització del seu contingut.  Les pàgines 
eren més aviat estàtiques.

Tot i aquestes característiques, en aquell període ja es començava a veure cap a quina 
direcció acabaria tirant el futur de la Web.  Els sistemes CMC [Romizowski & Mason, 1996] (de 
l'anglès Computer-Meditated Communication) ja començaven a fer veure la importància que 
tindria l'Internet en el desenvolupament d'aplicacions basades en la connectivitat i socialització 
dels usuaris que hi havia a la xarxa.  Un projecte que havia començat amb propòsits militars, 
s'acabaria convertint amb una de les eines més potents de comunicació de la societat en 
general.
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Els sistemes CMC també tindrien, en aquells temps, implicacions en l'educació ja que 
el fet de poder tenir connectada la comunitat educativa més enllà de l'aula, proporcionava uns 
avantatges  que  no  s'havien  vist  fins  aleshores.   Un  dels  innovadors  i  pensadors  en  l'ús 
d'Internet  per  a  propòsits  educatius  fou  Gerry  Stahl.  A  l'article  “Computer-supported 
collaborative learning: An historical perspective”,  l'autor ens mostra una visió històrica de 
l'ús  dels  ordinadors,  i  més  endavant  de  l'Internet,  en  l'educació.  En  aquest  article  podem 
observar com, ja a l'any 1990, es començaven a fer estudis sobre les implicacions que aquesta 
relació entre educació i Internet podien suposar:

“Els  CSCL van aparèixer  als anys 90 com alternativa a aquelles metodologies que  
forçaven als alumnes a aprendre com a individus solitaris.  L' èxit de l'Internet com a eina de  
comunicació entre persones va provocar un estímul per a l'investigació dels CSCL.  D'aquesta  
manera mentre els CSCL s'anaven consolidant, es veia com una transformació dels processos  
d'aprenentatge, del professorat i dels estudiants era necessari.” [Stahl, Koschmann & Suthers,
2006]

Un dels experiments duts a terme pel professor Gerry Stahl fou el sistema anomenat 
WebGuide1,  una  aplicació  que  estava  pensada  com  a  eina  de  suport  als  mètodes 
d'aprenentatge col·laboratiu basats en grups petits.  Aquesta eina permetia als alumnes tenir 
espais en els quals podien emmagatzemar les pàgines web del seu interès, inserir anotacions i 
resums  sobre aquestes,  mostrar  les  seves  idees  i  perspectives  a  la  resta  del  seu grup,  i 
comentar les aportacions que havien fet els altres participants. 

Tot i que el funcionament i el disseny d'aquesta eina estava bastant limitat, sota el meu 
punt de vista és interessant i encoratjador veure com els primers usos d'Internet en entorns 
educatius es remunten a l'any 1999.

Quan parlem del desenvolupament i evolució de la Web, em de fer referència sense 
cap mena de dubte a una comunitat que s'ha vist involucrada de manera activa des dels seus 
principis.  Aquesta és la comunitat del programari lliure.  Breument, podríem dir que aquest 
moviment, o comunitat, està formada per programadors informàtics els quals  s'organitzen en 
grups per tal de crear programari gratuït i modificable per qualsevol persona sempre i quan les 
llicències ho permetin.   Crec que és convenient  fer  referència a aquest  moviment per  dos 
raons, primer perquè moltes de les aplicacions que han facilitat el desenvolupament de la Web 
han estat creades per la comunitat de programari lliure, i segon, perquè la manera d'organitzar-

1 WebGuide: http://www.gerrystahl.net/webguide/
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se i col·laborar d'aquesta comunitat ens serveix per a evidenciar la potencialitat que donava i 
ens  dóna  Internet  als  grups  per  tal  de  connectar-se  i  compartir coneixement de  manera 
col·laborativa.

L'evolució i utilització de la Web des de l'any 1991 fins a l'any 1997 va ser prou gran 
com perquè cap a finals del 97 i fins a l'any 2001, moltes empreses apostessin per a canviar el 
seu rumb de negoci i enfocar-lo cap al sector d'Internet.  Quan semblava que el negoci online 
no tenia límits, aquest es va enfonsar.  L'explosió d'aquesta  bombolla de les punt com2  va 
significar  el fi  de la Web 1.0 i  l'inici  cap a una Web on tot i  que hi ha moltes companyies 
enfocades única i exclusivament al sector, el protagonista principal és l'usuari i el contingut que 
aquest genera. 

La Web 2.0

A diferència de la gran majoria d'invents o descobriments tecnològics, definir el que és 
la Web 2.0 i la data del seu naixement o creació no és fàcil.  Aquest concepte ha anat creixent i 
adaptant-se al llarg del temps, i no fou fins a l'any 2005 que Tim O'Reilly va definir el que era la 
Web 2.0 en l'article “What is Web 2.0” [O'Reilly, 2005].  Segons l'autor, existeixen uns trets 
característics de la Web 2.0 els quals la diferencien de la seva primera versió:

• Fer  ús  de  la  intel·ligència  col·lectiva:   La  facilitat  que  ens  dóna  l'Internet  per  a 
comunicar-nos s'ha d'aprofitar per a unir les intel·ligències individuals per a poder crear 
una plataforma única en continguts i utilitats.

• Importància de les dades:  Les dades són la base de qualsevol servei Web 2.0.  Totes 
les companyies que estan triomfant a Internet treballen amb grans quantitats de dades, 
de les quals normalment en són creadors i propietaris.  

• La  fi  del  cicle  de  venda  del  programari:   Els  programes  ja  no  es  venen  com un 
producte, sinó com un servei.  Això comporta un canvi a les empreses d'Internet ja que 
han d'oferir un manteniment diari a aquest servei, i estar a punt per a rebre milions de 
sol·licituds diàries, i controlar que tot funcioni correctament.

• Simplicitat en la programació:  L'èxit dels llenguatges de programació i tecnologies que 
s'han fet servir per a construir la Web 2.0 ve donat (entre d'altres coses) per la seva 
simplicitat i facilitat d'enteniment.  A més a més, moltes d'aquestes tecnologies són de 
codi obert, és a dir, qualsevol usuari té accés al seu codi i per tant té molta flexibilitat 
per adaptar-lo a les seves necessitats especifiques.

• Programes per a diversos aparells: Els serveis webs no només estan enfocats a fer-se 
servir en un ordenador personal. S'intenta que aquests serveis web es puguin fer servir 
en qualsevol aparell que tingui connexió a Internet.  Només cal veure la quantitat de 
telèfons mòbils que ens ofereixen la possibilitat de connectar-nos a Internet.

• Enriquiment de l'experiència de l'usuari: Els nous serveis webs ofereixen a l'usuari un 

dinamisme que en la Web 1.0 no es podia gaudir.  L'element clau per entendre aquesta 
web dinàmica i interactiva és la utilització d' AJAX en la construcció de pàgines web. 
Aquest conjunt de tecnologies permeten a l'usuari navegar per diferent contingut sense 
notar la recarrega de la pàgina, i això dóna una sensació de rapidesa i netedat que no 
trobàvem en la Web 1.0.

2 Bombolla punt com: http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_punto_com
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D'ençà que  Tim O'Reilly  va publicar  aquest  article  l'any  2005,  diversos  autors  han 
definit i analitzat la Web 2.0.  A continuació mostro un llistat de característiques de la Web 2.0 
que podrien complementar aquelles analitzades en l'article anterior:

• Interacció entre usuaris i intel·ligència col·lectiva: Les pàgines de l'era 2.0 permeten 
un alt  grau d'interacció  entre els  seus usuaris  i  la  compartició del  coneixement 
individual cap a la resta d'usuaris.  De fet molts dels serveis que hi ha actualment i 
que són realment populars, existeixen gràcies al contingut i les interaccions entre 
els usuaris (veure Figura 2).

• Contingut  bidireccional:  Els  usuaris  poden  interactuar  amb  les  pàgines.   A 
diferència de la Web 1.0, ara ja no només és l'autor  qui  genera contingut  i  els 
usuaris el reben, sinó que aquests també poden inserir contingut en les pàgines 
alienes.

• Actualitzacions  constants:  Les  pàgines  són  dinàmiques.   A  diferència  de  les 
pàgines de l'era 1.0, actualment les pàgines tenen un ritme molt alt d'actualització.

En  l'àrea  de  l'ensenyament,  aquesta  evolució  també  s'ha  vist  reflectida  en  el 
desenvolupament  dels  anteriorment  mencionats  sistemes  CSCL  (Computer-Supported 
Collaborative Learning), que tot i que segueixen gran parts dels principis establerts per Gerry 
Stahl, intenten treuré profit de les característiques de la Web 2.0.  Un dels exemples més clars i 
coneguts al nostre país és la plataforma virtual d'aprenentatge Moodle3.  

Sota el meu punt de vista però, i tal i com he intentat plasmar en l'apartat Definició i 
context  del  problema,  les  implicacions  educatives  de  la  Web  2.0  van  més  enllà  de  les 
plataformes virtuals d'aprenentatge i estan més relacionades amb una actitud que no pas una 
tecnologia.   L'anàlisi  d'aquestes  implicacions  i  les  propostes  d'activitats  en  els  que  s'usen 
recursos 2.0, és el que intentaré mostrar en els apartats que segueixen.

3 Moodle: http://moodle.org/
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3.3 Aplicacions i serveis 2.0 i implicacions en l'educació

3.2.1 Introducció

En aquest apartat intentaré introduir aquelles tipologies de serveis i aplicacions de la 
Web 2.0 que sota el meu punt de vista poden tenir implicacions rellevants en l'educació, i que a 
més a més, ens donen una idea força bona dels principis de la Web Social.

Totes  les explicacions de les  tipologies  que podem trobar  a  continuació  tenen una 
estructura similar:

1. Introducció a la tipologia:  Intento explicar el que és la tipologia i quin és el seu 

funcionament  bàsic.   S'ha  de  tenir  en  compte  que  aquestes  explicacions  són 
bastant  bàsiques  i  que  considero  que  si  es  vol  posar  en  pràctica  a  l'aula  és 
necessari documentar-se a fons amb molts dels recursos que podem trobar a la 
xarxa.

2. Llistat de recursos recomanats:  En aquesta part intento fer un llistat d'aquells 

serveis i aplicacions de la tipologia que em semblen més interessants i adients per 
a dur a l'aula.

3. Implicacions en l'educació:  En aquesta última part intento reflexionar sobre les 

implicacions que aquests serveis poden tenir en l'educació. 

3.2.2 Wikis

Què són?

Normalment quan parlem de Wikis ens ve al cap la famosa i reconeguda Wikipedia. 
Tot  i  així,  darrere  d'aquest  nom,  el  qual  prové  del  sistema  creat  l'any  1995  per  Ward 
Cunningham  i  anomenat  WikiWikiWeb4,  hi  ha  uns  principis  que  van  més  enllà  de  les 
característiques que mostra la Wikipedia.

Intentant fer una explicació senzilla, podríem dir que una wiki és una pàgina, o conjunt 
de pàgines webs, que poden ser creades,  editades i  esborrades per  qualsevol  usuari  (que 
tingui els permisos corresponents), sota la supervisió de la resta d'usuaris.  

Aquesta pàgina o conjunt de pàgines acostumen a caracteritzar-se per:

• Col·laboració: La creació de contingut es fa de manera col·laborativa entre els usuaris. 

És a dir, no existeix un únic usuari que insereixi contingut, sinó que el contingut és 
creat, editat i modificat per tota la comunitat de la wiki.

• Permisos:   Els  usuaris  tenen  uns  certs  permisos  els  quals  venen  assignats  o  pel 

creador de la wiki, o pels administradors d'aquesta.  Aquests permisos impliquen que, 
entre d'altres, un usuari pugui editar, esborrar o inserir contingut a la wiki (existeixen 
altres tipus de permisos però aquests són els bàsics i necessaris d'entendre ara per 
ara).

• Estructura jeràrquica:  L'estructura del seu contingut és jeràrquica.  És a dir, les pàgines 

estan ordenades jeràrquicament.  Per exemple, podríem tenir la pàgina Llibre, la qual 
podria ser el pare de les pàgines novel·la i relat.

4 WikiWikiWeb: http://c2.com/cgi-bin/wiki?WikiWikiWeb
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• Control  de versions: Tots els canvis que es fan queden emmagatzemats per tal  de 

permetre tirar enrere en cas que es vulgui.  Aquesta característica és imprescindible 
per evitar perdre informació en cas que algun usuari decideixi esborrar o editar alguna 
pàgina que hagi estat aprovada pel conjunt de la comunitat.

• Multimèdia: Permeten inserir contingut en una gran varietat de formats, incloent-hi text, 

gràfics, vídeo, àudio...

Per tal de crear una wiki el més recomanable és fer ús d'una de les moltes eines que 
ens permeten crear i gestionar-les.  A continuació mostro un parell d'eines de creació i contingut 
de wiki que sota el meu punt de vista són les més interessants i senzilles de fer servir a l'aula:

1. Wikispaces: Aquesta és una de les més utilitzades tant a nivell general, com en l'àmbit 

de l'educació.  Té suport a una gran varietat d'idiomes, entre els quals hi ha el català, i 
per  a  individuals  i  grups  és  totalment  gratuït.   Permeten  un  nombre  il·limitat  de 
membres  a  la  comunitat,  un  nombre  il·limitat  de  pàgines  i  fins  a  2GB 
d'emmagatzemament.  La versió gratuïta implica tenir alguns anuncis en format de text, 
però en termes generals no són gaire molestos.  Un dels punts més forts d'aquesta 
eina és que hi ha molta gent que la fa servir, i per tant hi ha moltes guies d'ajuda i 
fòrums on poder consultar dubtes. 

2. MediaWiki:  És una de les eines més populars perquè és la utilitzada en mantenir la 

Wikipedia.  Això implica que hi hagi molta documentació, i que el projecte estigui força 
mantingut.   És  bastant  recomanable  per  a  projectes  que  poden  arribar  a  créixer 
bastant, perquè l'estructura està feta per a tenir força escalabilitat. 

Tot i que tant Wikispaces com MediaWiki són bones eleccions per tal de crear una wiki 
a l'aula, jo crec que escollir Wikispaces és el convenient en entorns educatius perquè permeten 
crear i mantenir les wikis d'una manera fàcil i intuïtiva, i sobretot perquè existeixen una gran 
quantitat  de recursos  sobre  com fer  servir  una  wiki  creada  amb aquesta  eina  en entorns 
educatius5.

5 Wikispaces a l'aula: http://educationalwikis.wikispaces.com/
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Les wikis a l'aula

Les característiques que s'han vist anteriorment sobre les wikis poden comportar, sota 
el meu punt de vista, una sèrie d'implicacions en cas que aquestes es facin servir en entorns 
educatius.  Algunes d'aquestes implicacions són:

• Les  wikis  afavoreixen  a  la  construcció  del  coneixement  de manera  col·laborativa  i 
democràtica ja que el contingut d'aquestes són construïdes per diferents usuaris.  

• Aquestes afavoreixen també la creativitat gràcies a la possibilitat de crear nou contingut 

i  editar  el  ja  existent  fent  servir  una  gran  varietat  de  formats  (text,  àudio,  vídeo, 
gràfics...).  

• A més  a  més,  són  una  eina  excel·lent  per  a  mantenir  un  registre  estructurat  de 
contingut que s'ha anat fent al llarg del curs, afavorint així l'aprenentatge evolutiu de 
l'estudiant.  És a dir, el fet que el contingut estigui enllaçat, facilita les referències entre 
temes i blocs, de manera que és fàcil relacionar uns i altres.  

• Alguns estudis mostren que el fet d'estar creant contingut cap a una audiència més 

gran  que  no  només  el  professor,  els  alumnes  fan  més  ús  de  l'esperit  crític  i 
responsabilitat.   Seguint  aquesta  característica,  alguns  autors  remarquen  els 
avantatges de no privatitzar la wiki per tal de millorar la qualitat del contingut que hi ha 
en aquesta [Guth, 2007 (pg 2)]. 

• Pel  professor,  l'ús de la wiki  permet veure quina és la contribució que ha fet  cada 
alumne, i li permet tenir un control del contingut que s'ha anat creant al llarg del curs. 
És a dir, podem fer un seguiment individualitzat de les contribucions dels alumnes.

L'ús d'aquestes plataformes a l'aula però, també té limitacions i inconvenients:

• Si els usuaris de la comunitat  (és a dir,  els alumnes en el sector educatiu), deixen 
d'inserir contingut de manera regular, pot ser que l'entusiasme del col·lectiu envers la 
wiki s'esvaeixi, i això provoqui un descens significatiu en la participació i generació de 
contingut.

• Si l'estructura de la wiki no està mantinguda per algú (el professor per exemple), pot 
esdevenir un desordre i perdre el sentit de poder accedir a la informació de manera 
clara i ordenada.  

• Pel que fa a les wikis en les que hi ha contingut que necessita notació matemàtica, els 

alumnes  necessiten  aprendre  algun  llenguatge  que  els  permetin  escriure 
matemàtiques, i això pot provocar un alt consum del temps per aprendre'l(per exemple 
LaTeX) que podrien estar aprofitant per aprendre els conceptes de la matèria en sí.

En resum, i sota el meu humil punt de vista, jo opino que si el professor té les idees 
clares sobre l'ús que vol  fer  de la  wiki,  i  estableix  unes normes en l'edició  d'aquesta,  l'ús 
d'aquest tipus de plataformes pot ser una eina força potent per tal de treballar una sèrie de 
competències i valors que considero importants en l'educació d'un adolescent.  El fet de tenir 
una wiki de la classe, en la que tots els alumnes hi participen considero que pot usar-se entre 
d'altres coses, com a eina d'unió entre tots els alumnes i el professor.  D'altra banda però, 
existeixen diferents  inconvenients  dels  quals  el  professor  n'ha de ser  conscient,  actuar  en 
conseqüència i en cas de dubte deixar de fer servir aquesta eina, encara que sigui de manera 
temporal.
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3.2.3 Blocs

Què són?

El terme bloc (en anglès blog o Web-log) va ser inventat per Jorn Barger l'any 1995. 
Aquest concepte fa referència a un conjunt de textos, imatges, enllaços, i tot allò que es pugui 
veure  mitjançant  un navegador  d'Internet,  i  que manté una estructura  cronològica.   Aquest 
conjunt de contingut està dividit en entrades (en anglès es coneixen com posts) i normalment 
aquestes, com ja s'ha dit, s'ordenen cronològicament, de manera que l'entrada més recent està 
a la part superior de la pàgina, i l'entrada més antiga a la zona més inferior.  

Un dels factors que han fet més populars als blocs és la possibilitat  d'etiquetar les 
entrades,  per  tal  de  mantenir  un  cert  ordre  i  categorització.   Aquestes  etiquetes  intenten 
categoritzar  una  entrada  segons  el  contingut  d'aquesta,  afavorint  així  les  cerques  per 
categories.  Per  exemple,  si  tenim un bloc  d'educació  matemàtica,  i  decidim escriure  una 
entrada que parla sobre tècniques d'ensenyament de funcions mitjançant l'ús d'eines 2.0 per a 
un curs de segon d'ESO, podríem etiquetar aquesta entrada amb les etiquetes funcions, ESO, 
web20.

Un dels conceptes que també cal destacar i mencionar quan parlem de blocs, és el 
terme sindicació (en anglès  syndication).  Aquest terme està directament relacionat amb les 
tecnologies que hi ha darrere dels blocs, les quals faciliten la distribució del contingut a altres 
aplicacions  mitjançant  el  que  es  coneix  com  RSS.   Els  RSS (de  l'anglès  Really  Simple 
Syndication)  són  un  conjunt  de  formats  que  s'utilitzen  per  a  publicar   a  tercers  les 
actualitzacions de contingut que hi ha als blocs.  Gràcies als RSS, i fent ús   d'agregadors de 
RSS6 els usuaris que estan subscrits a un bloc reben les actualitzacions de manera automàtica.

Com en el cas de les wikis, de blocs n'hi ha de molts tipus i estructures, però gairebé 
tots segueixen les característiques que es mostren a continuació:

• Coneixement tècnic:  Requereixen molts poc coneixement tècnic per tal de crear-lo i 
mantenir-lo.

• Interacció  i  comunicació:  Els  usuaris  poden  interactuar  amb  el  propietari  del  bloc 
mitjançant comentaris a les entrades.

6 Agregador d'RSS: Eines que permeten agrupar i rebre de manera automàtica les actualitzacions dels 
blocs als quals els usuaris estan subscrits.
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• Subscripció: Permeten distribuir el seu contingut en un format especial (RSS), el qual 
s'envia als usuaris que estan subscrits a la pàgina de manera automàtica.

• Estructura cronològica: Les entrades estan ordenades cronològicament de manera que 
a dalt de la pàgina sempre hi trobarem l'entrada més recent, i abaix de tot l'entrada més 
antiga.

• Multimèdia: De la mateixa manera que les wikis, els blocs permeten inserir tot tipus de 
format digital.

Existeixen una gran varietat de serveis que ens permeten crear i mantenir un bloc i fer-
lo accessible a través d'Internet.  Tot i que n'hi ha de pagament, a continuació faig un llistat 
d'aquells sistemes de creació i gestió de blocs que crec que són adients per a treballar a l'aula, 
i que són totalment gratuïts:

Wordpress:  Aquest és sense dubte una de les millors plataformes gratuïtes que ens 
permeten crear i allotjar un bloc. Per què?

1. És  la  plataforma  de blogging més  usada  i  hi  ha  una  gran  quantitat  d'usuaris 

disposats a ajudar-nos.

2. Podem usar la versió d'allotjament de Wordpress, o allotjar el bloc en un servidor 
propi.  S'ha de tenir en compte que si fem servir el seu allotjament, la quantitat de 
plantilles pel bloc és bastant limitada.

3. Existeix una plataforma basada en Wordpress i expressament pensada per entorns 
educatius: EduBlogs: www.edublogs.com

4. Ens permet emmagatzemar de forma gratuïta fins a 3GB d'imatges.

Blogger: El blogger és l'alternativa més senzilla i fàcil d'usar, i ens permet crear un bloc 
ràpidament.  Els avantatges del Blogger, respecte Wordpress són:

1. Simplicitat: No es necessita gairebé cap tipus de coneixement tècnic, i tant crear el 
bloc, com inserir entrades és molt senzill.

2. Flexibilitat: Existeix un editor de plantilles que ens permet modificar la manera en 
que es veu el bloc.  El Wordpress no té aquesta eina.

3. Anuncis: A diferència de la versió gratuïta de Wordpress, el Blogger mai insereix 
anuncis en la pàgina. 

Escollir  un  o  l'altre  realment  depèn  dels  gustos  i  prioritats  de  cadascú,  però  jo 
recomanaria fer servir el Wordpress.  El temps que podem “perdre” aprenent a fer servir el 
Wordpress ens serà recompensat amb un sistema que sota el meu punt de vista és molt robust, 
professional i amb una gran quantitat de plantilles on escollir per tal d'adaptar l'aparença del 
bloc a les nostres necessitats.

Els blocs a l'aula

Abans  de  l'aparició  de  l'Internet,  la  interacció  entre  alumne  i  professor  es  limitava 
(normalment)  única  i  exclusivament  a  l'horari  escolar.   La  comunicació  entre  aquests  dos 
individus no anava més enllà de les parets de l'escola.  Amb l'arribada d'Internet, i en particular 
de l'expansió dels serveis 2.0, gran part d'aquestes barreres s'han trencat.  Avui en dia, si hi ha 
voluntat per part del professor i de l'alumne, les comunicacions entre ambdós poden anar més 
enllà de les hores en les que es veuen al centre escolar.  Una de les eines que faciliten més 
aquesta interacció extraescolar és el bloc.  
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Existeixen diverses metodologies que ens poden ajudar a introduir el bloc a l'aula, i que 
d'alguna  manera  o  altra  ens  poden  servir  com  a  recurs  educatiu.   Moltes  d'aquestes 
metodologies es diferencien segons si els blocs són creats pel professor, pels alumnes o per 
ambdós [Scott, 2003].  

Els blocs són una de les eines 2.0 més populars en l'educació, i a la xarxa hi podem 
trobar molta documentació (sobretot en anglès) d'experiències de professors que han fet o fan 
servir el bloc en l'ensenyament.  Entre aquests avantatges, jo trobo que és interessant destacar 
que els blocs:

• Proporcionen un nou espai per a compartir el coneixement i opinions.  Un espai on 
els  alumnes  i  professors  aprenen  conjuntament,  mentre  desenvolupen 
l'aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu.

• Ajuden a desenvolupar l'expressió escrita de l'alumne.  

• Ajuden a desenvolupar l'autonomia personal i iniciativa de l'alumne.  És l'alumne 
qui ha de triar quin format li dona a l'entrada, quin contingut, quines etiquetes...

• El fet d'estar escrivint pel conjunt de la classe i no només pel professor, pot dur a 
terme un augment de l'esforç en la qualitat del contingut creat.

• Possibiliten l'aprenentatge i la connexió amb altres comunitats educatives, i inclús 
amb altres països. 

Aquestes característiques ens ofereixen un gran ventall de possibilitats per tal de dur el 
bloc  a  l'aula.   D'aquest  gran  nombre  de  possibilitats,  n'hi  ha  tres  que  considero  força 
interessants de provar de fer servir a l'aula, i les quals destaco a continuació.

Bloc del professor

Aquest tipus de bloc, el creador i editor del qual és el professor, està enfocat a treballar 
conceptes  relacionats  amb  l'assignatura  i  com a  eina  de  reforç  dels  conceptes  que  s'han 
explicat i treballat a classe.

Per què crear un bloc del professor?

Els beneficis  que ens pot  aportar  la  creació d'un bloc de l'assignatura per  part  del 
professor són:

1. Ajuden a fomentar el debat, la resolució de problemes i el pensament crític fora de 
l'aula.

2. Ens permeten inserir tot tipus de format que, per alguna raó o altra, a l'aula no ens 
ha  sigut  possible  mostrar  i  que  ens  pot  servir  per  a  estimular  a  l'alumnat  a 
interessar-se més en el tema.  Des de text, fins a presentacions, vídeos, enllaços a 
altres pàgines,...

3. Els  alumnes poden respondre  i  opinar  a  les entrades  del  professor,  i  això  pot 
afavorir la relació entre aquests dos.  A més a més el professor té la possibilitat 
d'observar les reaccions del seu alumnat, i actuar en conseqüència.

4. Pot servir per a que l'assignatura arribi a les llars dels alumnes, i per exemple als 
pares perquè aquests estiguin al dia del que s'esta fent a classe.

5. Es pot usar com a eina informativa, per tal d'inserir el temari de l'assignatura, el 
calendari, els criteris d'avaluació...
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6. El podem usar com a recurs per a difondre material complementari per alumnes 
amb necessitats especials o alumnes amb altes capacitats.

7. Exposar preguntes obertes per tal de despertar la curiositat de l'alumne i el debat 
amb el grup classe.  Debats que a vegades per falta de temps no els podem dur a 
terme a classe.

Bloc d'evidències de l'alumne

Aquest tipus de bloc està pensat perquè l'alumne el faci servir com un arxiu de les 
evidències del seu progrés al llarg del curs. Les entrades que es fan en aquest tipus de bloc 
haurien  d'estar  relacionades  amb  els  conceptes  que  s'han  treballat  a  classe:  definicions, 
descripció de mètodes, reflexions de teoremes...  

Crec que un dels avantatges que ens proporcionen aquestes plataformes per tal d'usar-
los com a carpeta d'evidències és que ens permeten inserir  qualsevol  tipus de format,  per 
exemple, un arxiu de Geogebra, i per tant desperta l'esperit creatiu i l'autonomia personal de 
l'alumne alhora de fer-se els seus apunts amb aquells formats que ell cregui convenient o que li 
siguin més entenedors.

Aquest tipus de bloc proporciona a l'alumne una col·lecció de tot el que s'ha fet durant 
el curs, i el fet que les entrades estiguin ordenades cronològicament facilita la cerca tant en el 
curs actual, com en cursos posteriors.  A més a més, si els blocs dels alumnes es fan públics, 
aquesta  eina  pot  facilitar  la interacció  entre  iguals  per  tal  de col·laborar  en el  procés  del 
coneixement d'una determinada assignatura o bloc d'aquesta.

Aquest tipus de bloc també pot ajudar al professor a observar l'evolució de l'alumne i 
veure quin és el nivell de comprensió de l'assignatura, i la qualitat de les seves evidències.

Diari de l'alumne

Aquest tipus de bloc es aquell en el que l'alumne pot escriure allò que vulgui sempre i 
quan  estigui  relacionat  amb  l'assignatura.   La  idea  darrere  d'aquest  tipus  de  bloc  és  que 
l'alumne el faci seu, sense preocupar-se sobre el que el professor espera d'ell, sinó únicament 
sent conscient que el contingut que ha d'escriure ha d'estar relacionat amb el que s'està fent a 
classe.  Des de preguntar (en general) com es soluciona un problema que s'ha fet a classe, fins 
a un comentari del seu estat d'ànim respecte un teorema matemàtic.

És a dir, aquest bloc hauria ser un espai de reflexió i expressió en el que l'alumne és 
lliure d'escriure allò que ell vulgui sobre l'assignatura i que li serveix per a prendre consciència 
de la seva actitud davant l'assignatura. Per exemple:

• Avui no he sabut solucionar el problema 3 de la pàgina 143.  No acabo d'entendre  
com....

• Com podríem fer servir el Teorema de Tales en el món real?

• El que més m'ha agradat de la classe d'avui ha sigut....

La base d'aquest bloc és el desenvolupament de la creativitat i expressió escrita de 
l'alumne,  i  la  idea  principal  de cara  al  professor  és  que aquest  vegi  quina  és l'actitud de 
l'alumne davant l'assignatura per tal de poder ajudar-lo de manera individual.  

Sóc conscient que potser l'aplicació d'aquesta tipus de bloc a l'aula no aportaria molts 
resultats al professor (si l'alumne no s'esforça per a expressar-se), però d'altra banda crec que 
el fet que l'alumne se senti escoltat tant pel professor com per la resta de companys (i inclús 
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comunitat educativa, tutors, pares...) pot ser un mitjà per a ajudar a aquest (i sobretot a aquells 
alumnes amb més dificultats per expressar-se) a desenvolupar l'expressió escrita, la iniciativa i 
confiança personal.

Tal i com he intentat mostrar, els blocs ens ofereixen un gran nombre de possibilitats 
alhora de fer-los servir com a recurs a l'aula.  Jo crec que el primer pas per introduir aquest 
tipus de plataforma a l'aula és crear-ne un de l'assignatura, on no només hi hagi el professor 
com a protagonista, sinó que els alumnes també siguin invitats a inserir contingut.  Un cop els 
alumnes, i amb la guia i ajuda del professor,  ja saben quin és el funcionament i com s'ha de 
mantenir un bloc, es pot animar a aquests a crear el seu bloc particular de l'assignatura en 
concret, o inclús un bloc on el contingut estigui relacionat amb totes les assignatures.

3.2.4 Marcadors socials

Què són?

Els  marcadors  socials  (en  anglès  social  bookmarking)  són  aplicacions  web  que 
permeten a l'usuari  emmagatzemar,  classificar  i  compartir  adreces web.  Aquestes adreces 
emmagatzemades poden tenir  relacionades unes  etiquetes (en  anglès  es  coneixen  com a 
tags),  les  quals  s'usen  per  identificar  a  l'adreça  en  concret  (el  mateix  concepte  que  em 
comentat en l'apartat Blocs).  Per exemple, si volem guardar una adreça d'una pàgina que parla 
sobre l'educació matemàtica a la Xina, li podríem assignar les etiquetes següents: educació, 
matemàtiques, Xina.

Tenint en compte la gran quantitat de webs que hi ha a Internet,  i  la  falta d'ordre i 
relació entre totes aquestes, l'ús dels marcadors socials és un dels serveis que més impacte ha 
tingut  i  esta tenint  en la Web 2.0.   Anteriorment,  els usuaris guardaven les seves adreces 
preferides al seu navegador web, i aquestes eren accessibles només des de l'ordinador on hi 
havia  instal·lat  l'esmentat  navegador.   Amb  els  marcadors  socials,  i  gràcies  a  que  són 
aplicacions web, podem accedir a les adreces emmagatzemades des de qualsevol ordinador 
que estigui connectat a Internet.  

El terme social que hi ha en el nom d'aquestes aplicacions està relacionada amb el fet 
que les adreces que es guarden no només són accessibles per l'usuari que les ha guardat, sinó 
que aquestes es poden compartir amb la resta d'usuaris que estan donats d'alta a l'aplicació. 

Existeixen diverses aplicacions que ens ofereixen les característiques dels marcadors 
socials, però sota el meu punt de vista, les dos que són més adients i completes per a usar-les 
a l'aula són Delicious7 i Diigo8.

7 Delicious: http://www.delicious.com/

8    Diigo: http://www.diigo.com/

La Web 2.0 en l'ensenyament de les matemàtiques – Joan Roig Pàg.16

Figura 5: Els marcadors socials ens 
permeten compartir i enllaçar recursos 

amb la resta d'usuaris



Delicious

Aquest servei, propietat de Yahoo!, és el servei de marcadors social més usat avui en 
dia.  Ens ofereix els serveis i eines bàsics d'un marcador social:

• Emmagatzematge  i  privacitats:  Emmagatzematge  d'adreces  amb  etiquetatge 
d'aquestes, i possibilitat d'escollir si aquestes adreces són públiques o privades.

• Xarxa  social:  Afegir  usuaris  a  la  xarxa  personal  per  tal  de  veure  quines  adreces 
emmagatzemen aquests.

• Subscripció a etiquetes:  Ens permet subscriure'ns a etiquetes, de manera que cada 
cop que es guardi una adreça amb l'etiqueta corresponent se'ns mostri en el nostre 
panell.

• Descarrega  dels  marcadors:  Existeix  la  opció  de  descarrega  dels  marcadors  al 
navegador  web,  o  inclús  com  a  fitxer  per  tal  d'exportar-los  a  altres  sistemes  de 
marcadors socials.

Tot i la popularitat d'aquest servei, i l'estabilitat i manteniment que té des de l'any 2003, 
Delicious té un gran competidor, que s'ha fet molt fort i s'està usant molt en entorns educatius: 
Diigo.

Diigo

Tot  i  tenir  la  mateixa  filosofia  que  Delicious,  Diigo  ens  ofereix  una  sèrie  d'utilitats 
complementaries que no té el seu principal competidor:

• Subratllat:  Ens  permet  subratllar  les  parts  que  vulguem  d'una  pàgina  guardada. 

D'aquesta  manera quan tornem a visitar  la  pàgina,  tenim una idea dels  punts que 
volíem remarcar quan la varem guardar.

• Comentaris  en temps real:  Quan estem visitant  una  web,  podem afegir  a  aquesta 

comentaris.  Aquests comentaris poden ser privats o públics.  Si són públics, qualsevol 
usuari de la comunitat Diigo que visiti aquella pàgina els veurà, i podrà respondre.

• Compartir:  Facilitat  per  a  compartir  una  pàgina  web  emmagatzemada  via  correu 
electrònic, Twitter, Facebook...

• Grups: Ens permet crear grups d'usuaris, de manera que quan algun membre del grup 
emmagatzemi una adreça, la resta del grup estigui informada.  

Un  dels  avantatges  més  importants  però,   és  la  possibilitat  de  crear  una  conta 
d'educador, la qual té les característiques necessàries per a poder introduir  aquesta eina a 
l'aula:

• Crear comptes pels alumnes: L'educador pot crear les comptes per a tots els alumnes 
de la classe.

• Xarxa social: Tots els alumnes de la classe són assignats a un grup.  Així poden gaudir 
automàticament dels avantatges de formar part d'un grup.

• Privacitat: Automàticament només els alumnes i els professors poden comunicar entre 
ells.  Aquesta restricció pot ser configurada pel professor.  

• Anuncis:  Els  anuncis  que  apareixen  a  les  comptes  dels  alumnes  estan  limitats  a 
anuncis relacionats amb l'educació.
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Els marcadors socials a l'aula

Aquesta eina proporciona tant als alumnes, com al professor, la possibilitat d'organitzar 

les seves adreces d'Internet d'una manera fàcil i intuïtiva.

El professor pot crear un grup privat per la classe (per exemple fent servir Diigo).  En 
aquest grup, tant els alumnes com els professor poden emmagatzemar aquells recursos que 
han trobat per Internet i que creuen convenient o interessant ja no només guardar-los, sinó 
compartir-los amb la resta de la classe.  En el suposat que els alumnes hagin de fer un treball 
en grup,  aquestes  eines  són útils  per  tal  d'evitar  que la  disponibilitat  d'aquests  marcadors 
estigui subjecte a l'ordinador que s'ha emprat per a guardar-los.

Tot i els avantatges que aquesta eina pot comportar a l'aprenentatge col·laboratiu del 
grup classe, els que realment crec que en poden treure un bon profit són els professors.  Amb 
l'ús  dels  marcadors  socials,  el  professorat  pot  accedir  a  recursos  nous  del  seu  interès 
subscrivint-se  a  grups   (per  a  realitzar  aquest  treball  jo  m'he  subscrit  a  6  grups  de 
matemàtiques a Diigo) o fent-se “amic”9 d'usuaris que també tenen els mateixos interessos que 
ells. 

Sota el meu punt de vista, i diversos autors entre els quals destaquen E.Estellés i E.Del 
Moral  i  el  seu  article  “Social  Bookmarking  Tools  as  Facilitators  of  Learning  and Research  
Collaborative Processes: The Diigo Case” [Estellés, Del Moral & González, 2010],els marcadors 
socials són una de les eines 2.0 més útils en l'àmbit de la recerca.  

Els professors de secundària poden descobrir una enorme quantitat de recursos que es 
comparteixen mitjançant els marcadors socials, i a més a més tenen la possibilitat de conèixer i 
discutir amb persones que d'alguna manera o altre són pròximes als seus interessos.  

3.2.5 Podcàsting

Què és?

Quan parlem de podcàsting ens referim a la creació d'arxius d'àudio per tal  de ser 
emmagatzemats i distribuïts (normalment) mitjançant sistemes de sindicació (els mateixos que 
s'han parlat  en l'apartat  de blocs),  per tal  que aquests  puguin ser  accedits  i  reproduïts  en 
qualsevol moment.

En certa manera podríem dir que el podcàsting és un bloc en format d'àudio, però  les 
noves insercions de contingut enlloc d'anomenar-se entrades, en l'entorn del podcàsting les 
anomenem episodis.  Aquesta manera de distribuir els episodis enfront la descarrega directa de 
peces d'àudio comporta l'avantatge de no haver d'accedir a cap pàgina per tal de descarregar 
el contingut, sinó que el contingut ens arriba a nosaltres mitjançant la sindicació.  D'aquesta 
manera ens podem crear un recull de podcasts de les temàtiques que més ens interessin, i 
escoltar aquests en el moment que a nosaltres ens vingui de gust.

Seguint  la  mateixa  filosofia,  existeixen  els  vodcast (vídeo  podcast)  que  tenen  les 
mateixes característiques que el podcàsting i ofereixen les mateixes avantatges que aquest, 
però en aquest cas distribuint continguts en format de vídeo.

Per tal de poder subscriure's a un podcast, em de disposar d'un agregador de RSS. 
N'hi ha bastants, però un dels que trobo més atractius, tot i que s'ha d'instal·lar a l'ordinador, és 
el  Juice10

9 Amic: En aquest context em refereixo a estar subscrits a algun usuari, de manera que quan aquest 
guardi un enllaç, nosaltres n'estiguem informats automàticament.
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El podcàsting a l'aula

Els beneficis educatius que en podem treure del podcàsting estan bastant relacionats 
amb  els  que  s'han  comentat  en  l'apartat  dels  blocs.   Aquesta  eina  ens  ofereix  distribuir, 
mitjançant la  sindicació de RSS d'àudio, els episodis que em creat a tots els alumnes que 
estiguin subscrits al podcast.

Un dels usos del podcast que s'han fet més populars és l'enregistrament de les classes, 
i la seva conseqüent difusió.  Aquest ús pot ser atractiu en els casos que, per algun motiu o 
altre, un alumne no hagi assistit a classe i d'aquesta manera tingui accés al que s'ha explicat en 
aquesta.  A més a més, crec que és interessant i enriquidor el fet de poder escoltar (i veure en 
el cas del vodcasting) classes de diversos professors, de diferents parts del món amb maneres 
de fer ben diferents.  

Un altre ús que podem donar a la difusió d'àudio mitjançant subscripció és explicar 
històries, anècdotes, o inclús contes relacionats amb l'assignatura i que per falta de temps no 
podem fer a classe, però que poden ser interessants de fer arribar a l'alumne mitjançant aquest 
format.  

3.2.6 Fòrums

Què són?

Un fòrum d'Internet són un espai de discussió allotjat en una pàgina web.  Els membres 
del  fòrum poden començar discussions,  i  llegir  i  respondre discussions ja existents.   Totes 
aquestes discussions acostumen a estar controlades per uns usuaris amb privilegis especials 
anomenats moderadors, els quals s'encarreguen de vetllar pel compliment de les normes de la 
comunitat.  Normalment abans que un usuari pugui escriure en un fòrum s'ha de registrar a la 
pàgina en concret, però també existeixen fòrums que permeten la inserció de contingut per part 
de persones anònimes.  

A diferència dels xats, els quals també ens permeten conversar o discutir amb altres 
usuaris, les conversacions no són en temps real, i es mantenen visibles al llarg del temps.  A 
diferència dels blocs, els fòrums tenen contribucions de tota la comunitat, i no només d'un sol 
autor.

Existeixen diverses pàgines que ens permeten crear fòrums sense haver d'instal·lar 
programari ni en el nostre ordinador, ni  en un servidor.  Tot i  que aquestes eines gratuïtes 
acostumen a ser limitades, n'hi ha una que a mi m'agrada bastant, i crec que és apte per a 
qualsevol persona amb un nivell tècnic baix o limitat:

• Proboards11: És un dels serveis de creació de fòrums online que més temps porta 

a la xarxa.  És bastant adaptable a les necessitats específiques, i no necessita 
gaire o gens coneixement tècnic.  A més a més, existeix una gran comunitat que el 
fa servir, i estarà disposada a ajudar-nos sempre que tinguem algun dubte.

La millor alternativa a usar un servei en línia i en cas que en el nostre centre es faci 
servir  el  Moodle,  és  usar  el  mòdul  de  fòrums12 que  ens  proporciona  aquesta  plataforma 
d'aprenentatge virtual.  Aquest mòdul del Moodle és molt robust i tenim la seguretat que s'ha fet 

10 Juice: Agregador RSS (http://juicereceiver.sourceforge.net/)

11 Proboards: http://www.proboards.com/

12 Fòrums al Moodle: http://docs.moodle.org/20/en/Forum_module
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servir  en entorns educatius,  i  per  tant  tindrem el  suport  i  les experiències de la comunitat 
educativa.  

Els fòrums a l'aula

Els fòrums ens permeten crear un espai de discussió sobre qualsevol cosa.  Des de 
política actual, fins a un problema matemàtic.  Pel fet que aquest espai de discussió no ha 
d'estar localitzat en cap lloc físic, sinó que és a la xarxa, podem dir que un dels avantatges 
principals de fer ús dels fòrums d'Internet a l'aula, és que ens permeten ampliar les oportunitats 
d'aprenentatge més enllà de l'espai de temps en que l'alumne està a l'escola.

Pel que fa a la diversitat, els fòrums permeten als alumnes que tenen problemes de 
comunicació oral expressar-se per escrit i comunicar-se amb la resta de la classe.  A més a 
més, recolzen la diversitat d'aprenentatge existent a una aula, ja que pot haver-hi alumnes que 
digereixin la informació més tard, i per tant tot i que no tinguin res a dir a l'aula, ho puguin fer a 
casa.

Aquestes  eines  ajuden  també  a  desenvolupar  la  expressió  escrita  i  la  comprensió 
lectora, així com l'esperit crític de l'estudiant.  El fet d'haver-hi una gran quantitat de missatges 
d'altra gent, ajuda a l'alumne a analitzar els diferents punts de vista, i a fer ús de l'esperit crític 
per tal de discutir, opinar o simplement reflexionar sobre el que s'ha llegit.

Per últim, i parlant de les implicacions dels fòrums en l'educació en general, crec que 
aquests són una eina de democratització de l'ensenyament.  Pensem en un alumne de la ESO 
que té dificultats en seguir el contingut d'una classe de matemàtiques.  Una de les solucions, i 
pel que he pogut observar al pràcticum, és contractar els serveis d'un professor particular, el 
qual ajuda a l'alumne a tirar endavant amb la matèria, o si més no a fer els deures que els ha 
enviat el professor.  

Hi  ha  famílies  que,  per  desgràcia,  no  es  poden  permetre  pagar  a  un  professor 
particular,  i  per tant l'adolescent ha perdut aquesta oportunitat de repassar els continguts a 
casa amb una persona que entén la matèria.  Existeixen però, moltes comunitats i  fòrums a 
Internet de gent que de manera altruista ajuden a altra gent a resoldre problemes matemàtics i 
crec  que  són  un  recurs  que  els  alumnes  han  d'aprofitar.   Tot  i  que  suposen  alguns 
desavantatges respecte al professor particular, com per exemple el fet de no tenir un seguiment 
individualitzat, crec que els fòrums d'Internet suposen un recurs més dels quals l'alumne n'han 
de treure profit mantenint l'esperit crític de tot el que en aquests s'exposa. 

3.2.7 Eines d'ofimàtica en línia

Què són?

Les eines d'ofimàtica a Internet permeten als usuaris crear, editar i esborrar documents 
en un ampli  tipus de formats (text,  full  de càlcul,  presentacions...)  de manera que aquests 
puguin ser compartits amb la resta d'usuaris.

Pel  fet  que  aquests  documents  poden  ser  editats  de  manera  col·laborativa,  i  les 
implicacions que això suposa, aquestes eines acostumen a incloure un sistema de versions per 
tal de poder tirar enrere en cas de problemes amb la versió actual. És a dir, si per exemple un 
document  de text  s'esta  compartint  entre  l'Anna i  la  Maria,  i  aquesta  segona per  error  ha 
esborrat  tot  el  que l'Anna havia  escrit,  no hi  ha cap problema perquè es pot  tirar  enrere  i 
recuperar la versió en la que hi ha tot el text de l'Anna.
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Existeixen una gran varietat d'eines d'ofimàtica en línia, i a continuació mostro un parell 
que considero són més adients per a poder-les dur a l'aula:

Google Docs

Va ser un dels primers processadors de text en línia, i actualment disposa de serveis 
per a crear i editar documents en format de text, fulls de càlcul, presentacions, formularis i 
dibuixos.  Aquest servei és totalment gratuït, però els documents tenen algunes limitacions 
d'emmagatzematge13.  Un dels avantatges de Google Docs és el suport que té de la comunitat 
que l'utilitza, i que esta disposada a ajudar en qualsevol dubte que tinguem.

Zoho

Aquest servei ofereix un ventall més gran d'aplicacions que Google Docs.  Està més 
enfocat a les empreses, com a  eina de suport als empleats perquè aquests treballin 
col·laborativament en els documents de la companyia.  Pel que fa al full de càlcul (l'eina que 
més farem servir a la classe de matemàtiques), l'aplicació de Zoho és més complexa i una més 
difícil de fer servir que la de Google Docs.

3.2.8 Emmagatzematge i difusió de vídeo i imatges

Què són?

Existeixen  diverses  eines  a  Internet  que  permeten  l'emmagatzematge  de  vídeos  i 

fotografia.  Aquests serveis permeten als usuaris emmagatzemar els seus arxius de vídeo i les 
seves fotografies, i  alhora compartir aquests amb la resta de la comunitat.  Molts d'aquests 
serveis permeten també als usuaris subscriure's a grups o altres usuaris per tal de rebre de 
manera automàtica els fitxers que aquell usuari o grup ha inserit, sense la necessitat de visitar 
la web.

Pel  que  fa  als  serveis  d'emmagatzematge  i  difusió  de  vídeo,  en  general  aquests 
permeten a l'usuari:

• Emmagatzemar i compartir vídeos.

• Afegir etiquetes (veure 4.2.3 Marcadors Socials) per tal de facilitar la cerca dels 
vídeos.

• Assignar  nivells  de  privacitat  per  tal  de  restringir  la  visualització  a  determinats 
usuaris, o al conjunt de la comunitat.

• Creació de canals per  tal  de permetre als usuaris  subscriure's i  rebre els nous 
vídeos de manera automàtica.

Existeixen una gran quantitat de serveis que permeten la difusió i emmagatzematge del 
vídeo, i tot i que els meus preferits són Vimeo14 i YouTube15, no he aconseguit decidir quin dels 
dos seria més adient per tal de dur a l'aula.  La quantitat de videos que hi ha a YouTube és més 
gran que els que hi ha a Vimeo, i en podem trobar molts de contingut educatiu i d'ensenyament 
de  les  matemàtiques.   D'altra  banda  però,  Vimeo  ofereix  una  qualitat  d'imatge  superior  a 
YouTube.  

13 Google Docs- Limitacions fitxers: http://docs.google.com/support/bin/answer.py?
hl=es&answer=37603

14 Vimeo: www.vimeo.com

15 YouTube: www.youtube.com
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Pel que fa als serveis d'emmagatzematge i difusió d'imatges, en general aquests 
permeten a l'usuari:

• Emmagatzemar i compartir imatges.

• Afegir etiquetes (veure el Capítol 3.2.4. Marcadors Socials) per tal de facilitar la 
cerca de les imatges.

• Assignar nivells de privacitat per tal de restringir la visualització a determinats 
usuaris, o al conjunt de la comunitat.

• Creació de canals per tal de permetre als usuaris subscriure's i rebre els nous 
vídeos de manera automàtica.

• Eines bàsiques d'edició de les imatges.

• Organitzar les imatges en àlbums.

Dels serveis de difusió i compartició d'imatges, els que més destaquen pel que fa a les 
utilitats que ens ofereixen són Flickr16 i Picassa17.

Emmagatzematge i difusió de vídeo i imatges a l'aula

Aquests  serveis  són  un  recurs  molt  potent  quan  treballem  amb  contingut  visual  i 
audiovisual a l'aula.  Els professors els poden fer servir per a preparar activitats i materials 
docents, i els alumnes els poden fer servir com a magatzem de contingut visual i audiovisual 
per a la realització de treballs o projectes.

Un dels recursos més interessants és l'ús d'aquestes eines com a mitjà perquè l'alumne 
accedeixi a coneixement extern en un format diferent a l'escrit.  És a dir, els alumnes tenen la 
possibilitat  d'aprendre  nou  coneixement,  o  repassar  contingut  mitjançant  vídeos  d'altres 
professors.  Un dels serveis a la xarxa que segueix aquesta idea, és KhanAcademy18, el qual 
considero que necessita una menció especial en el treball:. 

KhanAcademy és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu principal 
donar accés a l'educació a totes les persones que tenen accés a Internet de manera gratuïta. 
Aquesta organització disposa de més de 2100 vídeos de matemàtiques i ciències (tot i que 
també hi ha alguns vídeos d'humanitats), d'una duració aproximada de 10 minuts, i en llengua 
anglesa.  A més a més, KhanAcademy disposa d'un gran magatzem d'exercicis els quals estan 
relacionats amb els vídeos, i que estan pensats perquè l'alumne aprofundeixi en els continguts i 
conceptes que ha visualitzat en la sessió.  Els resultats d'aquests exercicis estan monitoritzats i 
permeten tant a l'alumne com al professor veure quins són els punts conflictius del  procés 
d'aprenentatge, i prendre les decisions necessàries.  

Tot i que KhanAcademy és en anglès, i aquesta és no és una llengua vehicular oficial a 
les aules del nostre país, crec que és interessant tenir en compte aquest tipus de recursos, i 
veure les possibilitats que aquests ens poden donar.  Considero que és molt interessant el fet 
de tenir accés ja no només a sessions magistrals en format audiovisual, sinó també a una gran 
quantitat d'exercicis relacionats, a un sistema de monitorització dels resultats, i a una comunitat 
que està disposada a ajudar-nos sense esperar cap tipus de compensació, en la resolució dels 
problemes o exercicis.

16 Flickr: www.flickr.com

17 Picasa: picasa.google.com 

18 KhanAcademy: http://www.khanacademy.org
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4. Resultats

A partir  de  l'estudi  fet  en  la  descripció  de  la  solució,  n'he  pogut  extreure  unes 

conclusions que m'han permès dissenyar un seguit d'activitats i guies que fan ús dels serveis i 
aplicacions  de la  Web 2.0  aplicats  en l'ensenyament  i  aprenentatge  de les  matemàtiques. 
L'objectiu és que aquestes activitats aprofitin les eines que hi ha a la xarxa per tal de treballar 
tant les competències matemàtiques, com les competències bàsiques.  

4.1 El fòrum com a plataforma d'un joc matemàtic

Descripció

Aquesta activitat intenta fer servir els fòrums com a plataforma de desenvolupament 
d'un joc matemàtic pensat per a alumnes de segon cicle de secundària.  Els alumnes faran 
servir els fòrums per a inventar,  resoldre i  corregir problemes (o exercicis) proposats per la 
resta dels seus companys i el professor farà de moderador del fòrum i àrbitre de la competició.

En  l'esmentat  fòrum  tots  els  usuaris  (els  alumnes),  a  excepció  del  moderador 
(professor),  tenen el  mateix objectiu: respondre al  màxim nombre de preguntes,  corregir  el 
màxim nombre de respostes,  i ajudar tant com es pugui als companys.  El moderador per la 
seva banda ha de vetllar perquè es compleixin les normes de conducta del fòrum, i perquè es 
compleixin les regles del joc.

Per tal de crear aquest joc  el professor haurà de crear dos fils principals al fòrum: un 
estarà  destinat  al  desenvolupament  exclusiu  del  joc,  mentre  que l'altre  estarà  destinat  als 
dubtes que puguin sorgir en el transcurs d'aquest.

El  joc  comença  amb l'elecció  d'un  alumne el  qual  s'encarregarà de  fer  la  primera 
pregunta al fòrum.  Aquest alumne ha de plantejar un problema o exercici sobre el tema que 
s'estigui treballant a classe, tenint en compte les següents normes:

• Contextualització:  L'exercici  o problema ha de ser  del  nivell  del  curs  en el  que 
s'està fent l'activitat.  Dit en altres paraules, l'alumne ha de ser capaç de resoldre el 
problema o exercici que ell mateix a plantejat.  El professor té el dret de demanar a 
l'alumne el canvi del problema.

• Creativitat: L'exercici o problema ha de ser inventat per l'alumne.  El professor ha 
d'intentar vetllar perquè això sigui així.

• Formalitat i llenguatge matemàtic: El plantejament del problema ha d'estar formulat 
en llenguatge formal, i tenint en compte la simbologia matemàtica (lògicament aquí 
el  professor hi  juga un paper fonamental  per tal  d'ajudar a l'alumnat a escriure 
matemàtiques correctament).

• Planificació: S'han de seguir els límits horaris acordats amb el grup classe. 

Un  cop  s'ha  formulat  una  pregunta  al  fòrum,  la  resta  d'alumnes ja  poden  intentar 
respondre-la.  En aquest moment hi ha diverses maneres d'obtenir puntuació:

• Un  alumne  respon  la  pregunta  correctament  (és  a  dir,  el  professor  aprova  la 

resposta): 10 punts.

• Un alumne s'en adona d'una errada en la pregunta formulada: 5 punts.
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• Un alumne s'en adona d'una errada en una resposta: 5 punts.

• Un alumne no entén una pregunta o una resposta i formular una pregunta al fòrum 

de dubtes: 2 punts.

• Un alumne respon aquest dubte satisfactòriament: 2 punts.

En el moment que el professor ha aprovat una resposta, aquest alumne ja pot formular 
la seva pregunta, i el cicle anterior torna a començar.

Queda a la voluntat del professor decidir quan dura el joc i quina importància li dona a 
les puntuacions i participacions dels alumnes en termes d'avaluació.

Requisits 

Per tal de dur a terme aquesta activitat haurem de disposar de les següents eines i 
recursos:

1. Fòrum digital: Com a professors necessitarem crear el fòrum, el qual haurà de tenir 

dos fils.  El primer serà on es desenvoluparà el joc, i el segon estarà destinat a 
dubtes.  Em de tenir en compte que el fòrum ha de suportar algun tipus de 
llenguatge que permeti escriure amb notació matemàtica.

2. Full de càlcul en línia: Crearem un full de càlcul en línia (per exemple fent servir 
Google Docs) que serà compartit per tots els alumnes participants en el joc.  En 
aquest full de càlcul s'anotaran les puntuacions que els alumnes vagin aconseguint. 
Tenir en compte que el professor sigui l'únic que pugui editar el full de càlcul.

3. Ordinador amb connexió a Internet:  L'alumne haurà de tenir accés a un ordinador 
amb connexió a Internet per tal de poder participar en el joc.

4. Pissarra Blanca en línia: Si no és necessari que l'alumne resolgui els problemes 

amb LaTeX o  qualsevol  altre  llenguatge que  admet  simbologia  matemàtica,  és 
necessari trobar una alternativa.  Una d'aquestes són les pissarres blanques, les 
quals  no són més que eines que ens  permeten  simular  el  funcionament  d'una 
pissarra  amb  tot  un  conjunt  d'eines  (diferents  gruixos  i  colors  per  a  les  eines 
d'escriptura,  possibilitat  d'escriure  text  amb  el  teclat,  compartir  la  pissarra  amb 
altres usuaris...).   D'aquestes eines en podem trobar  moltes a la xarxa,  però a 
efectes d'experiència jo recomano Scriblink19, per la seva facilitat d'ús, simplicitat i 
la gran quantitat d'eines i serveis que ens proporciona.

Temporització

La durada d'aquesta activitat queda oberta a la voluntat del professor i a la situació i 
context del grup classe.  Jo crec que és interessant dur-la a terme durant el transcurs d'una 
unitat didàctica sencera, i veure quina és la implicació de l'alumnat i depenent d'aquesta fer-la 
servir com a eina de suport i reforç al llarg de les diferents unitats didàctiques.

Gestió de l'aula

Tot i que l'activitat està pensada per a dur-la a terme individualment, crec que és viable 
la resolució i  enunciat  dels problemes per equips fent  ús d'eines de xat o Google Docs o 
pissarres blanques en línia per tal de col·laborar tant en la resolució com en la invenció dels 
problemes.  

19 Scriblink: http://www.scriblink.com/
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Objectius

S'espera que els alumnes siguin capaços de:

1. Raonar matemàticament per tal  de poder resoldre els problemes plantejats pels 
companys.

2. Saber plantejar problemes que estiguin adaptats als temes que s'estan treballant a 
l'aula.

3. Saber usar recursos TIC per tal d'escriure matemàtiques amb l'ordinador.

4. Saber comunicar als altres el treball realitzat i alhora saber explicar els conceptes 
que altres companys no entenen.

A més a més, s'espera que els alumnes treballin les següents competències:

1. Competència en el tractament de la informació i competència digital:  Pel fet d'estar 
treballant  en  un  entorn  digital  (fòrum)  en  l'aprenentatge  de  les  matemàtiques, 
s'espera que l'alumne vegi aquest entorn com una eina acadèmica i  no només 
lúdica.

2. Competència en autonomia i iniciativa personal:  Pel fet que l'alumne no només ha 
de  resoldre  els  problemes,  sinó  que  també  n'ha  d'inventar,  i  per  tant  ha  de 
demostrar suficient autonomia i iniciativa per a ser creatius en aquesta activitat.

3. Competència social i ciutadana: Pel fet de treballar en comunitat i en un procés 
d'aprenentatge continu en un entorn en el que tot i ser digital, hi ha unes normes a 
complir.  El fet d'existir un fil del fòrum exclusiu per ajudar als companys crec que 
ajuda a treballar la solidaritat i empatia entre l'alumnat.

Observacions

Pel fet que es tracta d'un joc matemàtic on la velocitat en respondre és un factor clau 
per tal d'aconseguir punts, crec que s'ha d'anar amb compte de no excloure a aquells alumnes 
els quals poden tenir dificultats d'aprenentatge, o un altre ritme en la resolució de problemes. 
Per això, sota el meu punt de vista, el professor hauria de saber modificar les normes del joc 
per a adaptar-les al seu grup classe.  Per exemple, limitant el nombre de respostes d'un alumne 
a un nombre determinat, tenint en compte que aquest pot seguir aconseguint punts en el fòrum 
de dubtes. 

4.2   Gimcana matemàtica amb Google Maps

Descripció

Aquesta activitat està pensada per a dur-la a terme en un curs de segon d'ESO i per tal 
d'avaluar les competències matemàtiques de l'alumnat.  Mitjançant l'ús de Google Maps, els 
alumnes s'endinsen en una excursió matemàtica per Barcelona i amb destinació a l'illa italiana 
de Sicília.  Aquesta activitat intenta aprofitar el dinamisme i atractiu visual que proporcionen els 
mapes de Google i l'ambientació en un entorn d'aventura amb els amics per tal d'engrescar a 
l'alumnat a resoldre un conjunt de problemes matemàtics.   
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Per tal de dur a terme l'activitat haurem de proporcionar a l'alumne l'adreça web on es 
troba el mapa 20.  Un cop els alumnes tinguin accés al mapa, hauran de començar l'excursió i 
resoldre els 7 problemes que es trobaran des de la seva sortida a Plaça Catalunya fins al Moll 
de Barcelona, on els espera un vaixell per anar cap a Sicília.  Finalment els alumnes s'hauran 
d'inventar un problema matemàtic.  L'excursió seguirà el recorregut que podem veure en el 
següent mapa:

Com podem observar en el mapa hi ha 7 punts en blau, que són els problemes a 
resoldre per l'alumne.  Aquests problemes tenen els següents enunciats:

1. Plaça  Catalunya  –  Base  del  Monument  a  Francesc  Macià:   “Comencem la 

nostra aventura. Podries dir quin tipus de polígon és aquest? Creus que és regular 
o no? Raona-ho.”

2. Teatre Poliorama:  “Tot i que en la seva inauguració a l'any 1899, el Poliorama era 

un  cinema,  actualment  és  un  dels  teatres  més  ben  valorats  de  Barcelona.
En la obra del dissabte passat, es van vendre el 80% de les localitats disponibles. 
Busca i escriu el nombre de butaques que té el Poliorama i digues quin nombre 
d'entrades  es  van  vendre  el  dissabte  passat,  considerant  que  hi  havia  tantes 
localitats com butaques”

3. Biblioteca de Catalunya:  “Benvinguts a la Biblioteca de Catalunya. Aquesta és 

una de les biblioteques més importants de Catalunya, i de ben segur que hi podeu 
trobar molts llibres que siguin del vostre interès. Els responsables de la biblioteca 
ens han proporcionat el nombre de préstecs de llibres que han fet durant els últims 
5 dies: el dilluns van prestar 125 llibres, el dimarts 89, el dimecres 70, el dijous 110, 
i finalment el divendres 98.  Podries dir quina és la mitjana de nombre de llibres 
prestats durant aquests 5 dies?”

4. Cruïlla C/Hospital amb Rambla del Raval: “Venint de La Rambla de Catalunya 

pel carrer Hospital, volem tirar a l'esquerra per baixar direcció al mar per la Rambla 
del Raval.  Podries dir quin tipus d'angle ens origina aquest gir? És a dir, quin és 
l'angle que hi ha entre el Carrer Hospital i la Rambla del Raval, seguint el nostre 
camí?”

20 Direcció Google Map de l'activitat  : http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=201451769278722888814.0004a41c445ac28fcbe50&ll=41.376764,2.1
76747&spn=0.002226,0.004823&t=h&z=18
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5. Edifici Colón: “Vist des de dalt (planta) aquest edifici ens proporciona una figura 

força interessant.  Observa'l, i digues quin tipus de polígon és l'estructura marcada 
amb vermell.  Diries que és un polígon regular? Per què?”

6. Monument a Colón: “Estem a punt d'agafar el vaixell, però abans em de d'ajudar a 

un ciutadà dels Estats Units que vol saber l'alçada del monument a Colón.  El llibret 
d'informació mostra l'alçada en metres, i  li  agradaria saber quina és l'alçada en 
peus.  Podries ajudar-lo? Si sabem que l'alçada del monument a Colón és de 60 
metres, quants peus farà d'alçada? Explica com ho has fet.”

7. Viatge a Sicília: “Recordeu que esteu fent l'excursió virtual acompanyats de tres 

companys, així que en total sou quatre persones les que voleu marxar cap a Sicília. 
En la companyia escollida, els bitllets cap a Itàlia en vaixell costen 140 euros per 
persona.  Em trobat una oferta però, que ens ofereix la següent tarifa:  "Per la 
compra de 3 bitllets, el quart bitllet costa la meitat".    Quan ens acabaran costant 
els 4 bitllets?  Quants diners haurà de pagar cadascú de vosaltres cadascú?“

8. El problema del vaixell: “Ara ja estem a dins del vaixell, i tu i els teus companys 

d'aventura heu decidit fer un joc.  T'has d'inventar un problema matemàtic d'alguna 
de les temàtiques que em treballat durant el curs, per tal que els teus companys 
l'intentin resoldre”.

Requisits

Per tal de dur a terme aquesta activitat a l'aula, s'espera que cada alumne disposi de:

1. Ordinador amb connexió a Internet.

2. Compte de Google  si  el  professor  prefereix  que els  problemes  s'entreguin  per 
Google Docs, i després es pugui compartir la resolució amb la resta de la classe.

3. Accés al mapa de Google.

4. Full de càlcul i pissarra blanca en línia si s'espera que la resolució dels problemes 
es faci mitjançant l'ordinador.

Temporització

Aquesta activitat està pensada per a fer-la en una sessió d'una hora, en un grup de 
segon d'ESO, cap a finals de curs i  un cop els alumnes hagin treballat aquells temes que 
apareixen en els problemes del mapa.  

Gestió de l'aula

L'activitat està pensada per a que els alumnes la facin de manera individual, en horari 
de classe  i  en presència  del  professor.   La  idea  és  que  el  professor  no  intervingui  en la 
resolució dels problemes, perquè és interessant veure com els alumnes fan servir les seves 
competències matemàtiques per tal des resoldre els problemes de manera individual.

Objectius

S'espera que els alumnes siguin capaços de:
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1. Raonar matemàticament i reconèixer els conceptes matemàtics concrets per tal de 
resoldre els problemes.

2. Planificar i desenvolupar estratègies de resolució de manera autònoma i verificar la 
validesa i coherència de les seves solucions.

3. Saber interpretar i generar la informació amb contingut matemàtic.

4. Saber  usar  les  tècniques  matemàtiques  bàsiques  (comptar,  operar,  situar-se  a 
l'espai...).

5. Treballar en l'entorn de Google Maps, i evitar caure en la temptació de fer-lo servir 
com a eina lúdica.

6. Adonar-se que les matemàtiques ens serveixen per a fer un anàlisi de la realitat, 
encara que en aquest cas sigui una realitat virtual. 

7. Ser  creatius  en la invenció  de problemes,  i  adaptar  aquests  al  nivell  que se'ls 
demana.

8. Descobrir indrets de la ciutat de Barcelona, i despertar l'interès artístic i cultural de 
l'alumne.

Pel que fa a les competències bàsiques, aquesta activitat intenta treballar les següents:

1. Competència artística i cultura:  Pel fet que l'excursió matemàtica es desenvolupa a 
a la ciutat de Barcelona, i els punts d'aturada són indrets amb certa importància 
cultural i històrica.

2. Tractament de la informació i competència digital: Pel fet que els alumnes han de 
saber treballar amb Google Maps i saber tractar la gran quantitat d'informació que 
aquest ens proporciona.

4.3 Parlem de resolució de problemes

Motivació

Aquesta activitat o metodologia l'he creat arran de les meves experiències en el centre 
de pràctiques quan m'ha tocat  corregir  problemes.  Quan estava corregint,  i  en el  cas que 
l'alumne s'hagués equivocat en la resolució del problema,  he trobat a faltar poder-me posar en 
la ment de l'alumne i saber perquè aquest havia escollit aquell camí.  Quan això em passava, 
m'apropava a l'alumne i li preguntava com havia solucionat aquell problema i perquè.  Aquest 
alumne (normalment) tenia dos respostes: la primera era que segons ell ja no s'en recordava 
del perquè havia escollit aquella solució, i la segona era que simplement ell creia que es feia 
així.  Aquestes respostes no m'aportaven gaire informació com a professor perquè tot i que 
alguns cops em podia adonar del perquè s'havia equivocat, hi havia cops que simplement no 
sabia que havia intentat fer aquell alumne.

D'altra banda quan aquests alumnes feien problemes a classe i jo intentava guiar-los 
en la resolució,  m'adonava que quan visualitzava el  procés que estaven seguint,  i  tenia la 
possibilitat de fer-los preguntes en directe, entenia molt millor quines eren les seves raons per a 
seguir un camí o un altre.  En aquell moment em vaig adonar que si tingués la possibilitat de 
poder estar a la vora de tots els alumnes mentre aquests feien els problemes a casa, de ben 
segur podria entendre millor les seves estratègies per a resoldre els problemes (encara que 
aquestes fossin errònies).
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Aquesta activitat doncs, intenta ser un recurs per aquells professors que en algun 
moment s'han pogut trobar en la mateixa situació que jo.

Descripció

Els  alumnes  han  de  resoldre  els  problemes demanats  pel  professor  fent  ús  d'una 
pissarra blanca en línia i una eina que permet gravar el contingut de la pantalla de l'ordinador. 
Aquestes eines són les següents:

• Screenr21:  Permet  gravar  la  nostra  pantalla  sense  instal·lar  cap  programa  a 

l'ordinador.  És gratuït i cada vídeo pot tenir una durada de 5 minuts.

• Scriblink: Pissarra en línia gratuïta.  Entre d'altres permet que hi hagi més d'una 

persona escrivint a la mateixa pissarra, i guardar el contingut d'aquesta. 

Un  cop  els  alumnes han  resolt  els  problemes fent  ús  de  les  eines  anteriors,  han 
d'enviar  el  resultat  (enllaç)  al  professor.   Aquest  té la  capacitat  de veure tot  el  procés  de 
resolució del problema, i alhora escoltar quines són les explicacions de l'alumne.

Un cop el professor ha revisat les gravacions, pot penjar aquestes a la wiki o al Moodle 
i demanar que els alumnes es corregeixin els problemes entre ells.  D'aquesta manera l'alumne 
pot observar les estratègies dels seus companys, i la seva manera de comunicar-se.  Aquesta 
activitat  dona  molta  importància  al  fet  que  l'alumne tingui  la  capacitat  de   comunicar-se  i 
exposar les seves idees i pensaments matemàtics tant de forma oral com escrita.  Tal i com diu 
Ruth Huang a l'article “The Importance of Communications in the Mathematics Classrooms”: 

“Els estudiants han de fer servir el llenguatge verbal per a comunicar les seves idees, expandir  
el seu pensament i entendre els conceptes matemàtics” [Huang, 2005]. 

Requisits

Per tal de dur a terme aquesta activitat, els alumnes han de disposar d'un ordinador 
amb connexió a Internet i un micròfon per tal de gravar les seves explicacions.  A més a més, 
per a fer servir el servei Screenr l'alumne ha de disposar d'una compte de Google, Facebook, 
Twitter  o  Yahoo!.   Si  el  professor  decideix  publicar  totes  aquestes  gravacions  perquè  els 
alumnes vegin les dels seus companys, necessitem tenir un lloc on poder emmagatzemar els 
enllaços a les gravacions.  Per exemple, si estem fent servir Moodle podem crear una pàgina 
específica per aquests enllaços.

Temporització

Aquest cas d'ús pot ser utilitzat en totes les entregues de problemes que el professor 
cregui corresponent.  Al no tractar-se d'una activitat concreta, sinó més aviat d'una metodologia, 
la temporització no és concreta.

Gestió de l'aula

Aquesta metodologia està pensada per a poder observar les estratègies i procediments 
de resolució de problemes d'un alumne,  així  que s'espera que l'alumne treballi  de manera 
individual mentre fa la gravació.

Objectius

Aquest cas d'ús cerca l'aconseguiment dels següents objectius:

1. Que l'alumne sàpiga comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, 
tant  oralment  com  per  escrit,  utilitzant  el  llenguatge  matemàtic  (Competència 
matemàtica 7 del DOGC).

21 Screenr: http://www.screenr.com/
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2. Que  l'alumne  millori  la  seva  capacitat  de  plantejar-se  i  resoldre  problemes 
matemàtics (Competència matemàtica 3 del DOGC).

3. Que el  professor  trobi  profitós i  aprofiti  el  fet  de poder veure els  procediments 
matemàtics de l'alumne, i escoltar les seves explicacions.

4. Que els alumnes tinguin esperit crític tant amb les seves gravacions com amb les 
dels seus companys.

5. Que  els  alumnes  millorin  la  seva  capacitat  de  comunicació,  ja  no  només 
matemàtica sinó general.

6. Que l'alumne experimenti amb noves eines que permeten escriure matemàtiques 
(LaTeX, pissarra blanca...).

Aquest cas d'ús intenta també, treballar les següents competències bàsiques:

1. Competència  comunicativa  lingüística  i  audiovisual:  Pel  fet  que  l'alumne ha de 
comunicar quins són els seus procediments tant escrita com oralment.

2. Competència digital: Pel fet que l'entorn de treball són serveis de la Web.

3. Competència d'autonomia i iniciativa personal: Pel fet que l'alumne és responsable 
de  saber  crear  la  seva  gravació  ell  mateix,  i  ser  responsable  del  contingut 
d'aquesta. 

4. Competència social i ciutadana: Pel fet que els alumnes han de saber discutir les 
gravacions dels seus companys d'una manera ordenada i respectuosa.

5. Competència  d'aprendre  a  aprendre:  Pel  fet  que l'alumnat  pot  veure les seves 
gravacions  i  les  dels  seus  companys  i  tenir  consciència  d'aquells  aspectes  a 
millorar.

4.4 Facebook, fotografia i matemàtiques

Descripció

Aquesta activitat intenta relacionar la fotografia i les matemàtiques fent ús del Facebook 
com a eina per a compartir i comentar les fotografies matemàtiques fetes pels alumnes.  El 
propòsit és apropar les matemàtiques a l'alumne en un entorn que va més enllà de l'escola, i 
alhora desenvolupar l'art fotogràfic que pugui tenir l'alumne.  

La proposta que faig a continuació és evidentment adaptable a les circumstàncies del 
centre, i  als propòsits específics del professorat, però jo he cregut que pot ser interessant i 
engrescador dur a terme aquesta activitat en els cursos de Batxillerat.  

L'activitat  no  està  dirigida  només  a  aquells  alumnes  que  cursen  l'assignatura  de 
matemàtiques, sinó que sota el meu punt de vista s'hauria d'obrir també a la resta de l'alumnat, 
perquè d'aquesta  manera  hi  hauria  més alumnes que  podrien participar,  i  alhora  estaríem 
apropant les matemàtiques a una part de l'alumnat que possiblement les veuen llunyanes i 
difícils.

Les bases normatives que jo proposo per tal de garantir que l'activitat es desenvolupi 
sota  un cert  rigor  i  coherència  tant  pel  contingut  fotogràfic  com pels  comentaris  sobre les 
fotografies, són les següents:

1. Qualsevol  alumne  que  estigui  cursant  primer  o  segon  de  Batxillerat  té  dret  a 
participar  en  l'activitat,  i  per  tant  serà  invitat  a  penjar  fotografies  al  grup  de 
Facebook.
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2. El tema de les fotografies ha d'estar relacionat amb les matemàtiques, en la gran 
varietat de les seves manifestacions (mosaics, simetries, figures geomètriques...).

3. L'alumne ha d'evidenciar que la fotografia és seva, i que no es tracta d'una còpia 
d'algun altre autor.

4. La persona que pengi una fotografia ha d'adjuntar un títol, i un comentari explicatiu 
que relacioni la fotografia amb el seu contingut matemàtic.

5. Els  comentaris  realitzats  a  fotografies  penjades  per  altres  alumnes han  de ser 
respectuosos i formals.

Seguint  aquestes  normes  bàsiques  crec  que  l'activitat  pot  donar  bons  resultats  i 
apropar les matemàtiques per una vessant diferent a la que els alumnes estan acostumats. 
Com a complement a l'activitat, crec que seria interessant realitzar un concurs de les fotografies 
que han penjat els alumnes, i depenent del pressupost del centre o departament atorgar premis 
a  aquelles  fotografies  que  resulten  més  interessants  i  que  s'adapten  més  al  propòsit  de 
l'activitat.

Requisits

Per tal de dur aquesta activitat, els alumnes han de disposar de:

1. Una càmera fotogràfica.

2. Un ordinador amb connexió a Internet.

3. Una compte de Facebook.

El departament de matemàtiques ha de proporcionar als responsables de l'activitat un 
ordinador amb connexió a Internet, i una compte de Facebook.

Temporització

Aquesta activitat està pensada per a dur-la a terme durant tot un curs acadèmic, o un 
període llarg per tal de incrementar el nombre de fotografies, i donar la possibilitat a l'alumnat a 
prendre fotografies en llocs ben diferents.

Gestió de l'aula

Existirà  un  responsable  del  departament  de  matemàtiques  que  s'encarregarà  del 
correcte funcionament del grup de Facebook.  Els alumnes pujaran les fotografies de manera 
individual.

Objectius

Aquesta  activitat  intenta  despertar  l'esperit  matemàtic  de  l'alumnat  mitjançant  la 
fotografia.  El fet d'usar una eina tant coneguda pels joves com és el Facebook per a compartir 
les fotografies i perquè els participants de l'activitat es puguin comunicar, és un dels punts que 
crec que pot encoratjar més als alumnes alhora de participar en l'activitat.

Els objectius que pretén aconseguir aquesta activitat són:

1. Que l'alumne identifiqui matemàtiques en el món físic que l'envolta.

2. Que l'alumne sigui capaç d'explicar el significat matemàtic de la fotografia.

3. Que l'alumne participi activament, amb comentaris, en les aportacions fotogràfiques 
dels seus companys.

4. Que l'alumne desperti el seu interès en usar el Facebook, i altres xarxes socials, 
amb objectius acadèmics, més enllà de l'oci.
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La relació entre la fotografia i les matemàtiques mitjançant l'ús del Facebook intenta a 
més a més, el desenvolupament per part de l'alumne de les següents competències bàsiques:

1. Competència  comunicativa  i  audiovisual:  Pel  fet  que  l'alumnat  ha  de  saber 
comunicar contingut matemàtic mitjançant una fotografia, un títol i una explicació.

2. Competència  artística  i  cultural:  Pel  fet  de  saber  apreciar  les  manifestacions 
artístiques  i  culturals  del  nostre  entorn  i  saber  trobar  aspectes  matemàtics  en 
aquestes.

3. Competència d'aprendre a aprendre:  Pel  fet de saber compartir  les fotografies i 
apreciar les aportacions de la resta de companys, i usar tot aquest contingut per tal 
de prendre consciència de les carències i potencialitats personals.

4.5 Bloc de matemàtiques

Descripció

Aquesta activitat intenta aprofitar les possibilitats que ens ofereixen els blocs per tal de 
crear  un  espai  d'aprenentatge  compartit  amb tota  la  classe.   Cada  dia  que  el  grup  tingui 
matemàtiques, un dels alumnes haurà d'explicar amb les seves paraules els conceptes que 
s'han tractat a classe, i haurà de relacionar aquests conceptes amb els de la classe anterior (és 
a dir, amb els de l'entrada anterior del bloc).  D'altra banda aquest alumne haurà d'inventar-se 
un problema que haurà de ser resolt per la resta del grup, i que serà corregit i posat en comú a 
la classe següent.

Per tal de posar en marxa aquest aquesta activitat el professor haurà d'escollir aquella 
plataforma de bloc que més li  interessi, tenint en compte que seria interessant que tots els 
alumnes es poguessin crear un usuari perquè no només és interessant que facin les entrades 
al  bloc quan els  hi  toqui,  sinó que opinin  a les entrades  que han fet  els  seus companys. 
D'aquesta manera crec que seria interessant que el professor incentives a l'alumnat a discutir 
aquelles explicacions i enunciats dels problemes que s'han fet al bloc.

Requisits

Per tal de dur aquesta activitat, els alumnes han de disposar de:

1. El bloc i una compte d'usuari en aquest.

2. Un ordinador amb connexió a Internet.

3. Coneixement de LaTeX o qualsevol llenguatge que permeti la notació matemàtica 
al bloc, o accés a serveis de pissarres blanques en línia i gratuïts (per exemple 
Scriblink).

El departament de matemàtiques ha de proporcionar als responsables de l'activitat un 
ordinador amb connexió a Internet, i una compte de Facebook.

Temporització

Aquesta activitat està pensada per a dur-la a terme durant tot un curs acadèmic, perquè 
crec que tot i que pot costar d'arrancar, un cop els alumnes s'engresquin pot ser un recurs 
interessant.
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Gestió de l'aula

El  professor  s'encarregarà  de vetllar  perquè  el  contingut  inserit  en  el  bloc  sigui  el 

correcte, i perquè aquest funciona correctament.  Els alumnes treballaran individualment en la 
inserció del contingut, però s'espera que l'adquisició dels conceptes o del repàs d'aquest es 
produeixi de manera col·laborativa i mitjançant les discussions en el bloc.

Objectius

Aquesta  activitat  intenta  crear  un  recurs  col·laboratiu  per  a  l'aprenentatge  de  les 
matemàtiques.  La idea és que els alumnes facin servir aquest bloc com una eina de referència 
dels continguts que s'han tractat a classe, i alhora aprofitar-lo com un espai per a obrir el debat 
entre companys sobre conceptes o problemes matemàtics.  Dit això, crec que els objectius als 
que aspira aconseguir aquest cas d'ús són:

1. Que l'alumne assoleixi continguts nous mitjançant els coneixements previs (relació 
de conceptes), i el contrast i discussió amb els seus companys i el professor. 

2. Que l'alumne sigui capaç de comunicar correcta i ordenadament els conceptes que 
s'han treballat a classe, i que aquest millori les seves capacitats d'argumentació i 
síntesi.

3. Que l'alumne millori el seu llenguatge matemàtic.

4. Que l'alumne desenvolupi el seu esperit crític i la reflexió en les aportacions dels 
seus companys, i que aquest sigui capaç de crear una opinió pròpia. 

5. Que l'alumne desenvolupi capacitats relacionades amb la resolució de problemes, 
ajudant-se del debat i discussió amb els seus companys.

6. Que l'alumne sigui capaç d'inventar-se problemes que siguin adients als continguts 
que s'estan treballant en el tema. 

A  més  d'aquests  objectius  específics,  aquesta  activitat  intenta  treballar  les  següents 
competències bàsiques:

1. Competència  comunicativa  i  audiovisual:  L'alumne  treballa  la  competència 
comunicativa mitjançant la explicació i discussió de conceptes matemàtics.  A més 
a  més,  el  bloc  afavoreix  que  l'alumne  pugui  combinar  l'expressió  escrita  amb 
explicacions en format de vídeo, imatges o inclús gravacions de veu.

2. Tractament de la informació i  competència digital:  L'alumne treballa l'accés a la 
informació  i  la  difusió  d'aquesta  fent  ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i 
desenvolupant així les seves capacitats d'organització, anàlisi, reflexió i síntesi per 
tal tant d'expressar els conceptes matemàtics, així com comprendre'ls.

3. Competència d'aprendre a aprendre: Aquesta activitat intenta disposar d'un recurs 
en el que l'alumne tingui una visió global de com es poden fer les coses.  És a dir, 
al  veure com treballen els  seus companys s'espera que aquest  sigui  capaç de 
desenvolupar  una  consciència  de  quines  són  les  seves  capacitats  i  quines 
estratègies o accions pot prendre per a millorar-les.  Alhora crec que el fet que els 
companys puguin opinar  sobre el  treball  dels  altres companys ajuda a  aquesta 
reflexió personal que han de fer tots els alumnes.

4. Competència d'autonomia i iniciativa personal:  Aquesta competència en aquesta 
activitat  està  bastant  relacionada  amb  la  competència  d'aprendre  a  aprendre. 
S'espera que l'alumne desenvolupi un caràcter autònom alhora tant d'explicar els 
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conceptes matemàtics, com d'inventar-se els problemes per a la resta del grup. 
Aquesta responsabilitat de tenir un rol protagonista davant del grup classe crec que 
pot ajudar a millorar tant l'autonomia com la iniciativa personal.

5. Competència social i ciutadana: El fet de treballar en un bloc ajuda a l'alumne a 
entendre com funcionen aquestes plataformes, i gràcies a la guia del professor, 
ajuda  a  l'alumne  a  saber  quines  són  les  normes  bàsiques  de  comportament  i 
interacció amb la resta dels usuaris d'una comunitat o en aquest cas un bloc, que al 
cap i a la fi no és més que un altre mitjà digital d'interacció social.

4.6 Matemàtiques sense fronteres: les wikis

Descripció

Com ja s'ha comentat anteriorment, un dels avantatges més importants de les wikis és 
que aquestes ens permeten crear contingut de manera col·laborativa.  Aquesta cas d'ús es 
basa en aquesta i altres característiques, per tal de fer un recurs que busca la col·laboració 
entre alumnes de diferents centres, inclús de diferents països, per tal de realitzar un projecte 
matemàtic.

L'aprenentatge es durà a terme mitjançant la realització de projectes en petits grups, i 
sota la supervisió i aprovació del professorat d'ambdues escoles.  Els alumnes hauran d'escollir 
un projecte relacionat amb les matemàtiques i que siguin adients i coherents als currículums i 
programacions dels dos cursos.

Per tal de dur a terme aquesta activitat, les escoles s'hauran de posar d'acord sobre 
quins blocs matemàtics han treballat els alumnes, i quines són les pautes que s'han de fixar. 
La idea que proposo està pensada per a dos classes de quart d'ESO de dos escoles diferents (i 
si són de països diferents, tenir en compte que el currículum sigui similar).  Els professors dels 
dos centres s'encarregaran de fer els equips, i un cop aquests estiguin formats, els alumnes 
hauran  d'escollir  i  realitzar  una  proposta  sobre  el  seu  projecte.   Si  aquesta  proposta  és 
aprovada, els alumnes ja podran començar a realitzar el projecte i en acabat hauran de fer una 
presentació per la resta de la classe.

De projectes se'n poden fer de molts tipus, i de blocs matemàtics ben diferents.  Des de 
l'estudi d'un personatge històric de les matemàtiques i les seves aportacions més importants, 
fins a un estudi estadístic que compara els adolescents en els dos països que participen en 
l'activitat.  Crec que la comunicació entre els dos professors és fonamental per evitar que el 
projecte escollit és massa avançat o limitat per als alumnes.  Com que estem parlant de centres 
(i inclús de països) diferents, és molt important que la informació sobre els grups classe sigui 
clara entre els professors.

Requisits

Per tal de dur aquesta activitat, el professorat haurà de:

1. Establir un canal de comunicació per a l'intercanvi de la informació (per exemple 
correu electrònic per a comunicar-se i Google Docs per a treballar en l'elaboració 
de documents conjunts).

2. Definir  i  crear  la plataforma wiki  en la que treballaran els alumnes.   Definir  els 
usuaris, les pàgines dels diferents equips, els permisos...

3. Definir  els  equips  tenint  en  compte  el  nivell  acadèmic  dels  seus  integrants  i 
intentant agrupar aquests d'una manera equilibrada, segons les seves capacitats i 
competències.
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4. Definir unes normes i pautes per a l'ús de la wiki, i controlar que aquesta s'usa 
adequadament i d'acord amb aquestes normes.

5. Proporcionar els recursos i formació necessària a l'alumne per a fer ús de la wiki.

L'alumnat per la seva part, haurà de:

1. Tenir accés a un ordinador amb connexió a Internet.

Temporització

Aquesta activitat està pensada per a dur-la a terme durant un període de temps que 
s'adapti  als  propòsits del  professorat  dels  dos centres.   Tot  i  que els alumnes són els qui 
proposen el  projecte,  és el  professorat  qui  acaba donant el  vist  i  plau,  i  acotant  si  escau, 
depenent del temps que es disposi per tal de dur a terme l'activitat.

Gestió de l'aula

En l'aprenentatge basat en projectes es busca que l'alumne sigui l'autèntic protagonista 

de l'assoliment dels coneixements, i per tant el professor ha d'actuar com a guia i ajudant per a 
resoldre dubtes.  En aquesta activitat en concret, el professor hauria de vetllar perquè tots els 
alumnes participin activament en la wiki, i no existeixi cap tipus de desequilibri en el grup.

Objectius

Els objectius principals d'aquesta activitat són desenvolupar les capacitats relacionades 
amb el treball en equip i potenciar l'autonomia i iniciativa personal de l'alumne que necessita la 
realització d'un projecte d'aquestes característiques.  A més a més, aquesta activitat intenta: 

1. Que l'alumne entengui que les matemàtiques són una eina excepcional per a la 
resolució de problemes del dia a dia, i per a observar la vida en general.

2. Que l'alumne faci les matemàtiques seves, i es pugui contestar a ell mateix la típica 
pregunta de “i això per a què serveix?”.  És a dir, les dificultats del projecte han 
d'implicar l'ús de les matemàtiques, i no al inrevés.

3. Que l'alumne es  relacioni  i  treballi  amb adolescents  d'altres  zones  del  país,  o 
d'altres països, i obri la seva ment a noves maneres de pensar i de fer.

4. Que l'alumne aprengui a treballar en un entorn wiki, i respecti les normes establides 
per fer ús d'aquesta.

5. Que  l'alumne  entengui  l'aprenentatge  (i  en  aquest  cas  la  resolució  d'un 
plantejament inicial) com un procés evolutiu, en el que la connexió entre idees i 
conceptes és molt important.

6. Que l'alumne assumeixi  tant  els  èxits  com els  fracassos a  nivell  de grup,  i  no 
individual.

7. Que l'alumne sigui  capaç d'expressar els resultats del  projecte matemàtic d'una 
manera  clara  i  ordenada,  relacionant  el  punt  de  partida  amb  les  conclusions 
extretes.

A  més  d'aquests  objectius  específics,  aquesta  activitat  intenta  treballar  les  següents 
competències bàsiques:

1. Competència comunicativa i audiovisual: S'espera que l'alumne treballi les seves 
competències comunicatives gràcies al treball en equip i a l'exposició dels resultats 
cap a la resta de la classe. 
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2. Tractament de la informació i competència digital: El fet de treballar en un entorn 
wiki afavoreix el desenvolupament de la competència digital i ajuda a l'alumne a 
aprendre fer servir aquesta eina col·laborativa.  Alhora s'espera que l'alumne faci 
servir diferents eines digitals per tal de desenvolupar el treball  (per exemple els 
xats per a comunicar-se amb els alumnes de l'altre centre, o el Google Docs per a 
compartir idees...).

3. Competència  d'aprendre  a  aprendre:  Com  que  aquesta  activitat  es  basa  en 
l'aprenentatge mitjançant un projecte, s'espera que l'alumne prengui consciència de 
quins són els seus punts forts i punts febles alhora de treballar en comparació amb 
la resta del seu equip, i alhora pugui veure quina ha estat la seva evolució al llarg 
del treball.

4. Competència d'autonomia i iniciativa personal:  Sota el meu punt de vista aquesta 
és la competència que més es treballa en aquesta activitat.  L'alumne és l'autèntic 
protagonista del procés d'aprenentatge, i ja des de un bon principi quan és ell qui 
decideix o proposa quin és el projecte que vol realitzar, ja s'ha un gran pas a favor 
de l'autonomia de l'alumne.  A més a més el fet de no haver de basar el projecte en 
el contingut que s'està fent a classe (com passa normalment amb els deures del 
dia  a  dia),  sinó en les  necessitats  específiques  del  projecte,  crec  que ajuda  a 
l'alumne a augmentar la confiança en si mateix per tal de prendre decisions que 
impliquen l'ús de les matemàtiques en situacions ben diverses.

5. Competència  social  i  ciutadana:  El  fet  de  realitzar  el  projecte  de  manera 
col·laborativa en equips, i a més a més, amb alumnes d'escoles diferents crec que 
és  una  bona  estratègia  per  tal  de  desenvolupar  les  competències  socials  i 
ciutadanes  dels  alumnes.   Considero  que  seria  força  interessant  i  enriquidor 
realitzar aquesta activitat amb centres d'un nivell  soci-econòmic diferent, i veure 
quins resultats en podem obtenir.

4.7 Diigo com a eina d'accés al coneixement matemàtic

Descripció

Aquest  cas  d'ús  és  un  recurs  per  al  conjunt  de  professors  de  matemàtiques  de 
secundària.  El propòsit és introduir Diigo al professorat i mostrar els beneficis que en podem 
treure en usar aquesta eina en entorns de recerca i formació.  Tot i que l'abast d'aquest cas 
d'ús és pel conjunt del professorat de matemàtiques, també es pot reduir a comunitats més 
petites.  Per exemple al departament de matemàtiques d'un centre el qual creu necessari que 
tots els recursos online  siguin compartits pel conjunt dels seus membres.  

A diferència dels altres casos d'ús, aquest és més aviat una guia en la que s'ajudarà al 
professorat  a  fer  els  primers  passos  en l'ús  de Diigo  com a eina d'accés  al  coneixement 
matemàtic.  El primer que farem és donar-nos d'alta a Diigo.  Per a fer-ho només necessitem 
tenir una compte de correu, i omplir el següent formulari: https://secure.diigo.com/sign-up.  Un 
cop ens em donat d'alta, tenim diverses opcions per tal  de fer servir  Diigo.   Podem fer-ho 
accedint a la seva web, o usant la component instal·lable al nostre navegador d'Internet.  Ara ja 
estem preparats per a fer servir Diigo.

Guardar pàgines amb Diigo

L'ús principal dels marcadors socials (com per exemple Diigo) és l'emmagatzematge 
d'adreces de pàgines web.  Per tant, el primer que farem és saber com podem guardar les 
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pàgines amb Diigo, i quins avantatges ens suposa fer-ho així enlloc de fent ús de les eines de 
marcadors dels navegadors web.

Per  a  guardar  una  pàgina  amb  Diigo  podem  usar  la  seva  pàgina  principal 
(www.Diigo.com), o fer ús d'una component que s'instal·la en el navegador.  En aquesta guia jo 
faré us de la pàgina de Diigo per evitar confusions entre els diferents navegadors, però el fet de 
tenir el component al navegador ajuda a guardar les pàgines sense haver de visitar la pàgina 
del servei.  

Imaginem que  navegant  per  la  xarxa  em trobat  una  pàgina  de  pràctiques  amb  el 
GeoGebra.  Com a professors de matemàtiques interessats amb les aplicacions d'aquest tipus 
de  programari  a  l'aula,  ens  interessa  emmagatzemar  aquesta  pàgina  perquè  més  tard  hi 
poguem accedir fàcilment.  Els passos a seguir per a guardar la pàgina són:

1. Accedir a www.diigo.com amb el nostre usuari i contrassenya.

2. Fer click al botó que posa: Add+, al costat de My Library (és el que ens permetrà 

inserir un nou marcador).

3. Omplir el formulari amb la informació necessària.  Per exemple, en aquesta guia 
s'ha guardat la excel·lent pàgina del Pep Bujosa amb pràctiques del GeoGebra. 
Com podem observar, tenim diferents camps a omplir:  El primer és l'adreça que 
volem guardar.  El segon és el títol que volem posar-li a aquest marcador.  Després 
podem escollir que aquest marcador sigui privat (és a dir ningú podrà veure que 
l'hem guardat, excepte nosaltres), i marcar-lo per a llegir-lo després (aquesta opció 
és útil  quan volem guardar una pàgina perquè ens sembla interessant però no 
tenim temps per a llegir-la, i volem que se'ns avisi que tenim contingut per a llegir). 
El camp de descripció ens ajuda a fer-nos una idea del contingut de la pàgina, i per 
últim els “tags” ens serviran d'ajuda quan vulguem cercar aquesta pàgina dins de la 
nostra biblioteca de marcadors.  És a dir, si en un futur jo vull trobar recursos de 
GeoGebra, aquesta pàgina ens apareixerà perquè té assignat un “tag” anomenat 
geogebra.  El  mateix  passarà  si  en  un  futur  cerco  recursos  de  matemàtiques. 
L'última casella,  i  també força interessant,  és la possibilitat de compartir  aquest 
recurs amb algun grup.  Per exemple, si el nostre departament de matemàtiques 
tingués  un  grup  a  Diigo,  podríem  compartir  aquest  recurs  amb  tots  els  seus 
membres.
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Subscripció a grups 

En l'apartat anterior s'ha introduït breument el que eren els grups a Diigo.  Una de les 
eines més interessants de Diigo és la possibilitat d'inscriure's a grups que tinguin interessos 
semblants als nostres. Per tal de trobar aquests grups, em de fer servir el cercador de Diigo 
amb la paraula (o paraules) clau que vulguem i especificar la opció “Find groups interested 
in ...”, tal i com podem veure en el següent exemple, en el que he cercat grups interessats en 
“matematicas”:

D'aquesta cerca ens apareixeran tots  els  grups interessats  en “matematicas”.   Part 
d'aquests grups es mostren a la següent captura de pantalla:
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Figura 8: Cerca de grups interessats en 
"matematicas" a Diigo

Figura 7: Guardar marcador amb Diigo



El que podem fer en aquest moment es subscriure'ns als grups que ens interessin, i 
gaudir dels avantatges que això suposa.  Des de poder visualitzar les adreces que han guardat 
la resta de membres dels grups, fins a mantenir conversacions i discussions amb aquests.  Una 
de les opcions que tenim quan ens subscrivim a un grup és la possibilitat que se'ns enviï un 
email (diari, setmanal o mensual) amb aquelles pàgines més populars dins del grup.

Cercar pàgines 

Diigo  ens  permet  accedir  tant  a  les pàgines que em guardat  nosaltres,  com a les 
pàgines que han guardat la resta de membres de la comunitat.  El formulari de cerca es troba a 
dalt de tot de la pàgina a la dreta, i ens permeten tenir accés a la nostra biblioteca i a la de la 
resta dels usuaris des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.  Per exemple, si volem 
buscar recursos relacionats amb les matemàtiques i els jocs que han guardat els membres de 
la comunitat Diigo, podríem posar les paraules clau “matematicas juegos” en el motor de cerca, 
i escolliríem la opció “Search community library”.

En canvi si volguéssim veure les pàgines que em guardat nosaltres sobre GeoGebra, 
cercaríem geogebra i escolliríem la opció “Search my library”.  D'aquesta manera només ens 
sortirien les pàgines que nosaltres em guardat, sense tenir en compte ni els nostres grups ni la 
resta de la comunitat de Diigo.

Consideracions

Com ja he comentat anteriorment, l'ús del programa que ens permet instal·lar Diigo en 
el navegador té avantatges respecte l'ús de Diigo en la seva pàgina web.  Aquest complement 
del navegador ens permet subratllar el contingut que ens interessa d'una pàgina, afegir notes, i 
veure les notes dels altres usuaris de Diigo.  A més a més, ens permet afegir comentaris a la 
pàgina, de manera que es poden arribar a crear debats sobre el contingut que hi ha a la pàgina 
entre els diferents usuaris del servei que la tenen emmagatzemada.

Tot i que aquest cas d'ús s'ha enfocat al professorat, crec que també pot ser interessant 
crear un grup de Diigo per a les classes de secundària.  En aquest grup tant el professor, com 
els alumnes poden penjar el material que han trobat per Internet i  que està relacionat amb 
l'assignatura, i que és interessant compartir amb la resta de la classe.  
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Figura 9: Resultats de la cerca "matematicas"



4.8 Sangakoo: la xarxa social per aprendre matemàtiques

Descripció

Sangakoo22 és una xarxa social en la que a partir de la creació i resolució de problemes 
matemàtics s'espera que els usuaris millorin els seus coneixements.  El funcionament és força 
senzill: després de crear una compte, l'alumne ha d'escollir un dels temes que vol aprendre.  Un 
cop a dins d'aquest tema, l'alumne pot veure uns quants exemples i conceptes sobre aquest 
tema, i finalment crear el seu propi problema per a compartir-lo amb la resta de la comunitat de 
Sangakoo.   Per  tal  de  fer  aquest  problema o exercici  l'alumne ha d'escriure  l'enunciat,  el 
desenvolupament  i  la  solució  mitjançant  unes  eines  força  sofisticades  d'edició  (editor 
d'equacions, fórmules i calculadora Wiris).

En el  moment en que l'alumne ha realitzat  el problema, aquest és vist  per la resta 
d'usuaris,  i  són aquests  qui  s'encarreguen de  validar-lo.   Per  tal  de  dur  a  terme  aquesta 
validació, s'estableix una mena de conversació entre els usuaris per tal d'arribar a la solució 
correcta,  i  aclarir  els  punts  més complicats.   Aquest  usuari  també té  la  possibilitat  de  fer 
aquesta tasca de corrector d'altres exercicis que han estat generats per la resta d'usuaris.

Existeixen  diverses  tipus  de  comptes  a  Sangakoo  que  ens  ofereixen  diferents 
característiques:

• La compte gratuïta permet l'accés total als continguts i veure els exercicis generats 
pels usuaris de Sangakoo.

• La compte bàsica (5 € / any) permet a més a més compartir exercicis i corretgir els 
exercicis d'altres usuaris.

• La compte premium ( 5 € / mes -  12 € / trimestre -  40 € / any ) permet a més a 
més, l'accés d'un tutor per a la resolució de dubtes en els exercicis.

Jo proposo fer ús del Sangakoo com a eina de reforç extra-escolar, i per tal de treballar 
aquells  conceptes que s'hagin fet  a classe i  que no els hi aniria gens malament un reforç 

22 Sangakoo: http://www.sangakoo.com/
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afegir els nostres problemes



mitjançant la creació i resolució de problemes que ens proporciona Sangakoo.  El millor que 
podem fer si volem usar Sangakoo és posar-nos en contacte amb el seu equip de professionals 
per tal de poder trobar el pla perfecte per a les circumstàncies del nostre grup classe.  Aspecte 
com quin  tipus  de  temes  volem que  vegin  els  nostres  alumnes  i  l'abast  de  les  relacions 
d'aquests són paràmetres flexibles els quals em d'adaptar a la situació del centre.

Objectius

Sota el meu punt de vista un dels punts forts de fer servir Sangakoo a l'aula és que 
podem intentar fer veure a l'alumne que l'ús de les xarxes socials van més enllà de les 
comunicacions lúdiques entre amics.  Es pot fer veure a l'alumnat que la potencialitat de moltes 
de les eines 2.0 ens poden ajudar en la vida acadèmica i que per tant hem de fer el possible 
per treure'n profit.  A més a més, i pel que fa als objectius matemàtics, s'espera que l'alumne 
millori en les seves competències gràcies a la creació de problemes, i discussió dels problemes 
que ja hi ha creats.  De competències bàsiques podríem destacar que el treball amb Sangakoo 
treballa:

• Competència social i ciutadana: Pel fet que l'alumne treballa amb la comunitat i 
interactua amb aquesta per tal de crear i resoldre problemes matemàtics.

• Competència d'autonomia i iniciativa personal:  Pel fet que l'alumne és qui té la 
responsabilitat tant de crear els problemes com de resoldre'ls, i per tant és 
l'autèntic protagonista del seu procés d'aprenentatge.

• Tractament de la informació i competència digital: Pel fet que la plataforma és 
digital, i en concret una xarxa social.

5. Conclusions

Aquest treball ha intentat fer un estudi del que és la Web 2.0 i les implicacions que 
poden tenir les aplicacions i serveis en l'educació i l'ensenyament en general, i en específic en 
l'ensenyament de les matemàtiques.  Tot i  que no s'ha dut a terme una aplicació pràctica a 
l'aula, i per tant les conclusions estan basades en la pròpia investigació teòrica, m'agradaria 
destacar que:

• En primer lloc cal tenir en compte que quan parlem de la Web 2.0 ens estem referint a 
alguna cosa més que una nova tipologia de serveis i aplicacions d'Internet. L'essència 
de  la  Web Social  està  basada  en  uns  principis  que  estan  revolucionant  la  nostra 
societat en general, i en específic la manera en que les persones interactuen.

• Per  tal  de  dur  a  terme  metodologies  educatives  basades  en  la  Web  2.0  és 
imprescindible  que  els  professors  ajudin  a  l'alumnat  en aquest  procés  d'adaptació. 
Hem  de  tenir  en  compte  que  normalment  els  alumnes  relacionen  l'Internet  amb 
l'esbarjo, l'oci o la comunicació entre amics.

• Els professors han de rebre algun tipus de formació sobre les bones pràctiques de l'ús 
d'aquestes eines a l'aula.  De no ser així podem tenir problemes tant en la gestió de 
l'aula, com amb polítiques de privacitat i altres. 

• Pel que fa a les implicacions didàctiques, aquestes estan principalment relacionades 
amb el desenvolupament de les capacitats comunicatives de l'alumnat, el treball  en 
equip,  la  participació  activa,  l'esperit  crític  en  el  tractament  de  la  informació  i  la 
creativitat.
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• En l'ensenyament de les matemàtiques podem aprofitar les característiques de la Web 
Social i el gran nombre de serveis i aplicacions existents, per tal de dissenyar noves 
maneres  de transmetre  els  conceptes,  donant  més protagonisme a  l'alumne i  a  la 
col·laboració entre aquests.

• La gran quantitat  de recursos visuals  que hi  ha a la  xarxa,  permeten crear unitats 
didàctiques i  activitats matemàtiques que necessiten d'un recolzament visual  per tal 
d'explicar els conceptes (per exemple Google Maps, Geogebra...).

• En l'àmbit de la recerca i formació del professorat, la Web Social ens ofereix un gran 
ventall  d'alternatives  que  afavoreixen  la  comunicació  entre  professionals  de  les 
matemàtiques  per  tal  de  compartir  i  adquirir  nous  coneixements,  recursos, 
metodologies...

• L'ús  dels  serveis  i  aplicacions  Web  2.0  en  l'educació  i  en  l'ensenyament  de  les 
matemàtiques és un recurs que ha d'estar absolutament lligat a les capacitats i voluntat 
del professor d'incloure-les.  No s'ha d'intentar canviar el rumb de l'educació sense un 
professorat ben format.

La realització d'aquest treball també m'ha fet adonar dels límits i riscos que suposa fer 
servir la Web 2.0 a l'aula, els quals intento expressar a continuació:

• La majoria d'activitats basades en la Web 2.0 es basen en la compartició i distribució 

del treball cap a la resta d'alumnes o usuaris de la xarxa.  Aquest fet pot suposar que 
l'alumne caigui en la cultura del mínim esforç i del copiar-i-enganxar. 

• Hi pot haver professors que estiguin en contra de l'ús d'aquests serveis a l'aula per 
diverses raons.  Per exemple per no trobar-se còmodes en aquests nous entorns, i per 
tant tenir inseguretat davant del grup classe.

• L'ús  d'aquestes  tecnologies  acostuma  a  implicar  que  l'alumne  tingui  accés  a  un 
ordinador amb connexió a Internet tant a l'aula com a casa.  Evidentment no tots els 
alumnes tenen les capacitats econòmiques per a poder permetre's un ordinador amb 
connexió a Internet, i això suposaria un desavantatge respecte a la resta de companys.

• En  l'àrea  de  les  matemàtiques  l'ús  d'eines  2.0  acostuma  a  implicar  que  l'alumne 
aprengui  algun  llenguatge  que  li  permeti  escriure  en  notació  matemàtica  amb 
l'ordinador.  Tot i que existeixen alternatives com la pissarra blanca, és evident que els 
alumnes estan acostumats a escriure matemàtiques a mà, i aquest canvi no és fàcil.
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7. Webgrafia

– Collaboration Ideas - Estudiants 2.0: 
http://www.collaborationideas.com/2011/04/estudiantes-2-0/?lang=es

– Discovery Education - Llistat d'eines 2.0 útils en entorns educatius: 
http://web2010.discoveryeducation.com/web20tools.cfm

– TicWisdom - La Web 2.0 com a eina per a reformular el sistema educatiu: http://i-
dioms.com/wp/?p=1

– PlagiarismAdvice - http://www.plagiarismadvice.org/

– Pàgina del Pere Marquès – La Web 2.0 i les seves aplicacions didàctiques: 
http://www.peremarques.net/web20.htm

– Wiki sobre la Web 2.0 i l'educació: http://web20ineducation.wikispaces.com/

– Llistat d'eines Web 2.0 per a l'escola: http://www.web20atschool.net/

– Estudi de Telefònica sobre la integració d'Internet en l'educació espanyola: 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/publicaciones/informe_es
cuelas/esp/informe.html

– Bloc del Jordi Ardell: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/

– Bloc de Luis Miguel Iglesias Albarrán, MatemáTICas: 
http://profeblog.es/blog/luismiglesias/

La Web 2.0 en l'ensenyament de les matemàtiques – Joan Roig Pàg.43

http://profeblog.es/blog/luismiglesias/
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/publicaciones/informe_escuelas/esp/informe.html
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/publicaciones/informe_escuelas/esp/informe.html
http://www.web20atschool.net/
http://web20ineducation.wikispaces.com/
http://www.peremarques.net/web20.htm
http://www.plagiarismadvice.org/
http://i-dioms.com/wp/?p=1
http://i-dioms.com/wp/?p=1
http://web2010.discoveryeducation.com/web20tools.cfm
http://www.collaborationideas.com/2011/04/estudiantes-2-0/?lang=es


– Bloc de la Núria Masdeu - Qui són els natius digitals?: 
http://nuriamasdeu.blogspot.com/2007/11/els-natius-digitals.html

– Grups de Diigo: 

– Classroom 2.0 - http://groups.diigo.com/group/classroom20

– Web 2.0 tools for teachers - http://groups.diigo.com/group/webtools

– Web 2.0 at school - http://groups.diigo.com/group/web20atschool

– Mathematics Classroom resources - 
http://groups.diigo.com/group/classroommathematics

– Al Twitter he seguit i m'han servit les piulades de: @drwetzel, @chadtheteacher, 
@rbarlam, @jqueralt, @markbrumley, @pfidalgo1, @tedcurran

– Competències matemàtiques de la ESO: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?
file=docs/ESO/matematiques_eso.pdf

– Competències bàsiques de la ESO: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?
file=docs/ESO/competencies_eso.pdf
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