
Annex 1: Transcripció Gravació 1. 
 
2n d’ESO. 12 d’abril de 2011, última setmana de classes abans de Setmana Santa, i per tant 
conté bastant de repàs. La classe es fa de 10:00 a 11:00, just abans de la mitja hora d’esbarjo. 
 
Els alumnes disposen d’ordinadors del projecte eduCAT1x1 i un projector projecta a la pissarra 
blanca allò que la professora veu a l’ordinador principal del l’aula, situat a la seva taula. 
 
Comença la gravació. 
 
Professora: A veure, la primera cosa que farem, serà corregir les equacions; les equacions les 
tenim [els alumnes encara estan assentant-se a les cadires, hi ha bastant de soroll de taules i 
cadires i la professora espera una mica a que la gent estigui preparada] les tenim al [espera 
una mica més]. Traiem les equacions tant si les tenim en paper com si les tenim en Word com 
si les tenim en lo que sigui. A veure, estem aquí per fer classe. Alba, posa’t bé. [No s’entén la 
gravació] Estem a classe, callem, que ja hi hauran estones. A veure, Pau i Pol: si us he de 
tornar a avisar com ahir, paro. Com ahir a la tarda no us vull, està clar? Pau, està clar? [...]  
Alumne: [no s’entén gaire però ha de ser semblant a:] jo no tinc equacions, vaig faltar. 
P: Equacions eren ahir, i sí que hi eres. [Encara una mica de soroll. La professora fa baixar el 
nivell de so poc a poc, fins que és possible començar la classe]. 
[Durant uns 30 – 40 segons encara deixa que es calmi la gent] 
 
Minut 3:14. 
P1: Vale, estàvem aquí. [Aquí comença la classe] Vale, llavors, ens enrecordem de com anava 
la pel·lícula? Vale. 
A1: Jo no... 
A2: Jo tampoc... 
P2: Vale, pues avui ho aclarim, no passa res. Si? On està... qui ho ha pogut fer? Qui ha pogut 
fer alguna cosa? 
A3: [...] Ho he intentat, només... 
A4: Jo ho vaig fer aquí a classe. 
P3: Vale doncs fem una cosa, dediquem una estona a aclarir-ho avui i ja ho deixem aclarit. 
Traiem un full, si us plau? Ho escriurem en un full. Hem comprovat amb la classe del costat que 
és molt més efectiu escriure les coses aquestes en un full que no pas amb el Word. Diga’m, 
Laia? 
A5: Et donarem el full? 
P: Sí, em donaràs el full. 
A6: Es pot fer a la llibreta? 
P4: Sí, clar, de la llibreta, de la de mates. [No s’entén, però discuteixen una mica sobre la 
confusió “si he d’entregar-te el full, l’arrenco?”] A veure Pol [és un alumne diferent de A6], per 
fer operacions serà més efectiu el paper que l’ordinador. 
Pol: No, mira... 
[...] 
P5: Tothom té paper per escriure? Juan Carlos, querido, ¿tú no tienes papel? 
Juan Carlos: No... 
P: Pues espavila. 
[se sent gent parlant] 
A7: (nom de la professora) 
P: Digues. 
A7: Aquest full te l’haurem d’entregar? 
P6: A veure, perquè ens aclarim després de què haurem d’entregar: quan jo reculli el proper 
dossier, el proper dossier tindrà tot el... a veure, no pots menjar xiclet així a classe. Hi ha una 
norma que diu que no es pot menjar xiclet a classe, i a veure, si tu me’l vas ensenyant, jo, com 
a profe què t’he de dir? Que el llencis. Llença’l. Si no et veig, vale, però si no ets hàbil... Vale a 
veure, aclarim qüestions del dossier i treball amb l’ordinador. He dit... com que no tenim llibre 
de matemàtiques ni digital ni en paper ni res, el nostre llibre és el dossier. Vale? Per tant, està 
comprovat, científicament parlant, que s’aprèn més quan escrius en paper i toques paper que si 
només escrius amb ordinador. Vale? Per tant, nosaltres ara estem fent una estadística, amb 
l’eina estadística, diguem, virtual, però jo estic dient que, cadascun d’aquells temes que estem 
fent ho passeu a Word i, al final, aquelles coses que passeu al Word i que ara m’esteu enviant 



per a que jo més o menys me les miri i tal i qual, aquelles coses me les haureu d’entregar en 
format dossier de paper.  
Alumnes: Vale. 
P7: Vale? Al darrera d’aquest format de dossier de paper hi hauran un fulls de càlcul amb totes 
aquestes equacions. Per tant, totes aquestes equacions jo penso que la manera més còmode 
és que les feu a mà, vale?, i me les poseu al darrera com els fulls d’estadística. 
A8: o sigui [no s’entén bé la gravació i a més parla més d’una persona] 
P8: Jo crec que millor a... 
A9: Ho imprimim!  
P9: Eh? [hi ha una mica de confusió a l’aula] 
A10: No t’ho enviem, t’ho ensenyem el pròxim dia. 
P10: Sí... El proper dia, el proper dia, quan ja haguem après a fer-ho, jo us en posaré cinc més, 
vale? Llavors, [algú intenta interrompre] un segon, aquestes cinc més, si? com que 
continuarem treballant amb estadística, a mi m’és igual que les porteu en un paper o que les 
ensenyeu a la pantalla, però han d’estar fetes en algun lloc i jo tinc la sensació que és més 
còmode que les tingueu en paper. Vale? 
A11: Si imprimim aquest full així com està i treballem a sobre... 
P11: Seria una opció, o l’altra és no imprimir res i posar-los a mà. 
A12: Ah...! 
P: No? Vull dir que de fet, copiar això no és tanta feinada. I així t’estalvies d’imprimir un paper.  
 
Minut 8:20. 
P12: Vale... Anem per feina? Nosaltres faríem algunes cosetes, no? Quan feiem càlculs, amb 
lletres sense equacions, l’equació apareix quan tinc l’igual, recordeu? Vale, quan no tenia 
l’igual, oi que nosaltres sabíem agrupar termes? 
A13: Sí. 
P13: Què dèiem? Que si teníem 2x i 4x, quantes x eren? 
A14: 6x. 
P14: 6x. Vale, doncs el que sabíem d’agrupar termes ho traslladem ara aquí perquè és lo 
mateix. Vale? Vale, i ara què fem amb les equacions? El 6 què li fa a la x? 
A15: El multiplica. 
P15: El multiplica, i dèiem, l’altre dia nosaltres vam aprendre una estratègia, no? Vam aprendre 
una estratègia que era clau. Això que volia dir [senyala la pissarra on escriu], que buscàvem un 
número que multiplicat per 2 donés 8, no? I ho sabíem fer de cap, no? Quin era el número? 
A16: 4. 
P16: Era el 4. Vale llavors vam dir: aprofitant que ho sé fer de cap, anem a buscar estratègies. I 
quina estratègia vam treure? Que el 2 i el 8 què tenien a veure? Què feia jo amb el 2 i el 8 per a 
que sortís el 4? 
A17 i altres: Dividir. 
P17: Dividia. Per tant, nosaltres havíem dit... això [ho escriu a la pissarra]. I llavors vam estirar 
el fil de l’estrategia i vam dir: “ostres, ja ho tinc: quan el 2 estigui multiplicant, l’enviaré cap aquí 
dividint, sí? Ricard me gustaría que hicieses un poco de caso. Vale, llavors, aquí, aquí tenim la 
mateixa situació no? El 6 què li fa a la x?  
A18: El multiplica. 
P18: El multiplica. Quan jo escrigui això... 
A19: 9 entre 6. 
P19: 9 entre 6, molt bé Núria. Vale, i 9 entre 6 què diu la calculadora? 
A20: 1,5. 
P20: 1,5. Vale, pues això és la solució de l’equació que nosaltres estàvam buscant, vale? 
L’enunciat diu dues coses: resol, ja ho tenim fet, i ara, mira, som una mica berqueletes i diu una 
altra cosa: comprova. Què vol dir comprova? [algú diu alguna cosa] Que m’en vagi aquí [a 
l’equació original] i a veure si el número aquest que he trobat funciona. Per tant, aquí he de fer 
un segon pas que és: jo estava buscant un número que quan el multipliqués per 2 i després 
sumés amb el mateix número multiplicat per 4 donés 9, no? 
A21: Però una cosa, llavors s’escriu... 
P21: Llavors s’escriu... què s’escriu? 
A21: 2 per 1,5 i... 
P22: 2 per 1,5 més... 
A21: 4 per 1,5, no? 
P23: Molt bé. I això calculo i surt 3 més 6. Dóna 9?  



A22: Sí. 
P24: Sí? Bien! Fins aquí tinc la resolució i això d’aquí és la comprovació [senyala cada part de 
la pissarra on estan fetes les coses]. Vale? Ara direu “ostres quin rotllo, i cada vegada haurem 
de comprovar?” Doncs amb els primers sí. Quan ja en sapiguem una mica se suposa que ja ho 
fem bé i no ho haurem de comprovar. Però això és com el funcionament d’educació física, 
vale? Quan ja et surt molt bé fer... bàsquet, pues ja surten, no? Ja no has de fer no sé què. 
Pues aquí passa lo mateix. Quan ja n’haguem fet unes quantes, ja estarem entrenats i no 
caldrà comprovar-les. Vale? Llavors, què vol dir fer unes quantes? Quan haguem acabat 
aquest full. 
A23: Una cosa: hem de ficar lo de “6x igual a 9”? O ja podem simplificar... [un altre noi parla al 
mateix temps i no s’escolta bé] 
P25: Hem de fer els passos, perquè com que s’aniran publicant, si em salto passos al final hi 
arriba un moment que començo a fer disbarats. 
A23: Vale. 
P26: Vale? Això és com l’Educació Física. O sigui que si no estic escalfat, em puc fer un 
esguinç, no? Pues aquí en mates passa lo mateix: si no m’escalfo, fent tots els passos, puc fer 
operacions que no toquen. Vale? Lucas, fem aquesta? Què et sembla que faríem? 
A24: No sé... 
P27: Estem igual que aquí, no? 5x i 7x, què et sembla que faré? Agrupo, no? 
A25: 12x. 
P28: 12x, molt bé. Vale. El pas següent quin serà? x igual a què? 
A26: A 30... 
P29: 30... i el 2 aquest que està multiplicant, com arriba aquí? 
A27: Dividint. 
P30: Dividint. Vale. I això dóna 2,5. Vale. Fins aquí resolc. Ara falta comprovar. Sí? Laia, em 
dius què he de fer per comprovar? 
A28: ... 
P31: Mariana, sí?, vale pues diga’m què poso. 
A29: Emmm... 5? 
P32: 5... 
A29: Por... 2,5? 
P33: Per 2,5... 
A29: Per... 
P34: Más... 
A29: 7... 
P35: 7... 
A29: Por 2,5. 
P36: Sí? I ara? 
A30: Jo... 48,68. 
P37: Alguna cosa hem fet malament: 5 per 2,5... Teniu la calculadora de l’ordinador, la treieu? 
A31: (nom de la professora), ¿me puedes dar una calculadora, por favor? 
P38: Té. [no s’entén bé per uns moments, alguns alumnes estan buscant a l’ordinador la 
calculadora, d’altres ja calculen] 5 per 2,5 ho teniu calculat?  
A32: A mi em dona [diu un número però no s’entèn bé a la gravació] 
P39: A tú què et dona, Alba? 
A32: El mateix que abans. 
A33: 41,35. 
P40: A veure, a veure, a veure! Alerta, alerta com poseu la seqüència d’operacions. Primer s’ha 
de fer la multiplicació aquesta... [Els alumnes van dient les respostes] 12,5... després s’ha de 
fer la multiplicació aquesta... i ara sumem! Vale? I ara sumem i sí que dóna 30. Vale Alba? 
Vigila perquè segurament tú el que estaves fent era 5 multiplicat per... per no sé què. 
A32: Bueno... [diu el que estava fent però no s’entén bé] 
P41: Després m’ho ensenyes perquè no pot ser que [...]. 
A32: Mira. 
P42: A veure. [L’alumna li explica a la professora com ho ha fet] Vale, però [no s’entén bé] aquí 
t’has fet un embolic perquè no havies mirat lo del darrera. Has de fer: primer la suma, igual, 
després l’altra suma, igual... vale? Vale! 
A34: (nom de la professora)!  
P43: Diga’m. [no s’entén el que diuen]. Vale, tú mateix Ricard, va. Ens dius aquí què fem?  
A35: x és igual a... 



P44: x igual... 
A35: [...] 
P45: Vale, tothom està d’acord amb aquesta operació que ha fet el Ricard? 
Diversos: Si! 
P46: Per què, la podem aplicar? 
A36: Sí, buenu, primer he posat, o sigui he fet l’igual i després... 
P47: Que què que que què? 
A36: He posat primer: x és igual a... 
P48: A què? 
A36: A 22. I llavors ja ho tenia. 
P49: No, a veure. El 22 t’ha de sortir després, o sigui el matemàtic... ara ja no ho fem de cap, 
Alba. 
A36: No, ja, però, primer he posat el número perquè ja havia fet les operacions. 
P50: No, però... el procés sempre és el mateix: primer fem el procés i el nombre va al final. 
A36: Però igualment ja... 
P51: A veure, Alba, x no és igual a 22 directament, o sigui primer he de fer les operacions. El 
22 em sortirà quan faci aquesta resta! Ara em sortirà el 22, abans no. Tú has fet el 22 de cap. 
M’explico? Sí?  
A37: [no se sent bé el que diu, però ho diu per comprovar que ho té bé] 
P52: Vale. Sí? Fem així? Vale i ara, això ja és el final de la qüestió, vale? I ara toca comprovar. 
Sí? Comprovar vol dir venir aquí a l’origen.  
A37: O sigui 22 és igual a això. 
P53: Pues sí. 
A38: No seria fer “menys...” 
P54: No, no, no... comprovar vol dir venir aquí. Comprovar... a veure, aclarim... aclarim coses: 
comprovar... comprovar vol dir venir al principi de tot; venir al principi de tot, posar-hi el número 
que ens ha sortit i fer les operacions. Pol i Pau, teniu algun problema?  
A39: No, ja està. 
P55: Està aclarit? Sí? Vale.  
 
Minut 18.15 
P56: Anem per aquesta? Sí? Alba, aquesta com la faries? 
A40: Sumando. 
P57: Sumando. ¿Por qué, Raúl? 
A41: ... 
P58: Porqué está restando. I per tant...  
A41: Pasa sumando. 
P59: A veure, els que multiplicaven, dividien; els que sumen, resten; els que resten, sumen... 
Sempre hem de fer l’operació contrària, eh? Sí? I què surt, això? 
A42: Uh... eh... lo contrari de... [més alumnes parlen, alguns diuen la solució correcta] 
P60: Vale. Sempre acostumem a emmarcar la solució. Eh? Emmarquem la solució. Segona 
part: comprovació. Què he de fer per comprovar? Què he de fer per comprovar? Me n’he d’anar 
aquí. Sí?  
A43: [...] 
P61: 89 menys 35... dóna 54? Sí. Digues! 
A44: Puc avançar amb la calculadora? 
P62: Sí. Vale, l’últim de la sèrie que ens tocava avui. David, va. Què faig? El 8 què li fa a la x? 
A45: Multiplicar. 
P63: Multiplicar. Per tant, anirà a l’altra banda... com? 
A45 i altres: Dividint. 
[Un alumne dubta i la professora li explica una mica mentre els altres fan l’operació, però s’ha 
allunyat del micròfon i no se sent] 
P64: ... 7 així, que es vegi. Vale? Com serà la comprovació? 
A46 i altres: [Diuen respostes] 8... 
P65: 8, pel número que he trobat, no? 
A47: [Més gent diu coses] i així t’estalvies lo de 8x és igual a 56? 
P66: Com? [Discuteixen un moment unes idees.] Vale? Està clar com ho fem? 
 
Minut 20:18. 
P67: Vale, com que no ens tornem a veure fins a després de Setmana Santa, 



A48: Toma! [content per les vacances] 
P68: ... un, dos, tres, quatre, cinc. [Està enumerant exercicis que deixarà per deures.] 
A49: Vale! 
P69: Vale? 
A50 i altres: Vale, sí, vale... 
P70: Calma, calma, calma. Pel dimarts que ens tornem a veure després de Setmana Santa. 
Sí? [Alumnes diuen alguna cosa] Dilluns és festa, que és dilluns de Pasqua. [Hi ha una mica de 
soroll a l’aula, la gent parla una mica] A veure, a veure, a veure. Sí? Vale. Abans de ficar-nos 
amb l’estadística que tenim pendent, hi ha dues coses que hem de fer. Us he de dir la nota, 
no? Gerard [no se sent bé, hi ha més gent que parla just en aquest moment. No s’entén si és 
una informació o un avís]. Tinc els dossiers que falten. 
A51: No sé si els vas trobar o no... 
P71: Sí, sí que els vaig trobar. 
A52: Ah, vale. 
P72: A veure, minimitzeu el so perquè segons com farem l’estadística i segons com ho farem 
de deures. 
A53: No...! 
P73: A veure... 
A54: [...] 
P74: Sí?  
A54: [...] [No s’entén la conversa, és molt curta i lluny del micròfon] 
P75: Vale, vale, vale, ja us ho explicaré després. Vale, torno dossiers que ahir no sé on 
estaven que no us els vaig tornar... [Reparteix els dossiers a cada taula, el nivell de soroll a 
l’aula augmenta una mica] ... A veure: em dones el dossier, amb tots els fulls... Vale! A veure si 
estem atents al que ens toca fer ara... A veure: dues qüestions [es fa silenci a l’aula de nou]. 
Dues qüestions. Estic que em falten alguns dossiers, i si no em doneu el dossier us baixaré un 
punt la nota del trimestre. Així tal qual. 
A55: [...] 
P76: No, no. 
A56: Si, és que jo ahir vaig voler fer-lo, però [no s’entèn bé] 
P77: Però a veure si ets una mica més organitzat. A veure! Paso un moment llista. 
A57: Digue’ns la nota... 
P78: M’estic esperant [...] i a que plegueu l’ordinador perquè ara no hem de fer res amb 
l’ordinador, fins a nuevo aviso. Pau, si us plau. Aquests que teniu l’ordinador obert, tanquem. 
A58: Envio una cosa... 
P79: Ricard, Sergi, Óscar... Óscar? David? Vale.  
A veure, coses que tenim pendents: la Laia m’acaba de donar el dossier? Sí. Molt bé. Mmm. 
No t’has [...] no arribes a aprovar. Tens molts examens... de tres examens, tens dos de 
suspesos i no... no em surt el 5, val? 
A59: Si tinc un 4, amb el dossier? 
P80: Amb el dossier tens un 4, si no tindries un 3. Vale. El Pau no té dossier. El podré tenir 
entre avui i demà? Pots tenir un 7 o un 6.  
A60: Això depèn de si entrego el dossier? 
P81: Exacte. Vale? La Rebeca... ja et vaig dir la nota ahir, no? Vale. El següent que em sembla 
que no li he dit la nota és el Raúl. Raúl, pots tenir un 4 o un 5. Depèn de que m’entreguis el 
dossier. 
A61: Vale. 
P82: Vale? O sea que tú mismo, entre hoy y mañana. Entregar el dossier simplement vol dir: 
agafar tots els papers, numerar-los, fer un índex, posar l’examen al darrera i grapar-lo. No te 
vas a morir por hacer esto. 
A62: No sé hacerlo... 
P83: No sabes hacer ¿el qué? 
A62: El dosier... 
P84: A ver. A ver. A ver. El dosier. Tu tens això o com [no s’entén bé, però sembla preguntar-li 
si ha perdut alguna cosa]? 
A62: No, no: sí que lo tengo, sí. 
P85: Vale, pues em dones aquest dossier, numeres els fulls. 
A62: Ja estan numerats... 
P86: Alguns estan numerats, però hi ha d’altres que no estan numerats. S’han de numerar tots 
els fulls. Començant pel número 1, 2, 3... Els fulls aquests [referint-se a un dossier que ha 



entregat ella prèviament durant el curs] ja tenen una numeració, però aquests fulls que tenen 
numeració tenen numeració pel davant i pel darrera, per tant nosaltres fem una nova 
numeració, vale? A aquesta nova numeració li posem índex, posem les parts que té, sí? Al 
darrera de tot hi posem l’examen que jo us vaig tornar, sí? I li posem una grapa o un plàstic. Ya 
me dirás [no s’entén, però ve a dir que no és pas tan difícil]... sí? Vale, pues espero el teu 
dossier per poder-te posar el 5. Entesos? 
Mmm vale. Després, de l’Óscar et sortirà un 6 de trimestre. Vale? Del Juan Carlos... [...] estàs 
entre el 4 i el 5, et funciona si tenim dossier o no tenim dossier. [El Juan Carlos diu alguna 
cosa però és massa lluny del micro] Vale? [...] Sí. Sí? Vale. Tothom té la data guarida i tal? 
Vale. Següent qüestió.  
A63: ¡Yo no tengo la nota! 
P87: Tens un 5. Vale? Es que tú eres un poco... variable. Tant pots treure un 0 con un 7, i en 
ajuntar-ho tot... dels examens surt una mitjana de 5. Sí? Vale.  
 
Minut 27:09 
P88: Una altra qüestió que teníem pendent... jo us havia demanat... 
A64: Lo de les fotos... 
P89: Eh? 
A64: No res res... 
P90: Espera un moment. Us havia [l’alumna interromp de nou] Alba, puc? A veure, eh... us 
vaig comentar un dia que a part de l’avaluació del trimestre, m’agradaria que féssim un full 
parlant de les classes de la Núria [estudiant que havia fet les pràctiques amb aquest grup]. 
A65: Ah! 
P91: Sí? I no m’ho heu donat quasi ningú! 
A66: Jo t’ho vaig donar... 
P92: No, no, no, no, no, no... O sigui: ara dedicarem 10 minuts a que treieu un full... 
A67: I els que ja ho hem fet? 
P93: Els que ja ho heu fet, feu les equacions de deures. 
A67: Ja les tinc fetes...! 
P94: Les de deures també? 
A67: Sí. 
P95: Vale, pues ja us posaré més coses per fer, tranquil·la. Vale? 
[hi ha una mica de soroll a l’aula, la gent treu fulls] 
P96: Vale? Vale! A veure fem una cosa, si no... si no estem molt inspirats ara, veig que no 
esteu molt inspirats, vale us ho apunteu de deures per portar-ho per dimarts, de quan ens 
tornem a veure? 
[Alumnes es queixen, diuen dates aleatòries...] 
P97: 26 d’abril, sí? T’ho has apuntat, David?  
A68: No... 
P98: Pues apunta-t’ho. Raúl, t’ho has apuntat? 26 d’abril! Vull un full, amb quatre frases 
explicant o comentant com feia les coses de com feia les classes la Núria. I així doncs jo me la 
copio i les faig igual. I una altra cosa de deures. Vam veure aquí... 
[Els alumnes es queixen una mica dels deures] 
P99: A veure, per ara de deures tenim: 5 equacions. [Ho apunta a la pissarra, junt amb la petita 
redacció] Vale. Tercera cosa que tindrem de deures... 
A69: Lo de la fotografia, no? 
P100: Això: una foto, com l’any passat. [Els alumnes diuen coses, es queixen una mica] Vale? 
Vale! No me l’envieu... si obriu aquest document... eo! Moment d’atenció! A veure? Si obrim 
aquest document que tenim penjat aquí us explica que la foto aquest any es penja directament 
en un Flickr... en un compte Flickr... Flickr? 
A70: Hem de tenir un compte...? 
P101: No, no heu de tenir res. A veure, jo he obert quatre comptes flickr... Sí? Aneu al Google, 
busqueu Flickr, etc etc. Vale. A veure! Feu la foto, que ja sabeu que ha de ser d’alguna cosa 
relacionada amb les matemàtiques. I heu de posar un clip... [un alumne interromp dient alguna 
cosa] Óscar, maco... tranquil·litza’t una mica. Una foto, o dues o les que us inspiri, relacionades 
amb alguna cosa de mates, sí? Amb un titol que faci... que relacioni la foto amb lo que heu fet 
que us sembla que té a veure amb les matemàtiques, vale? Llavors, com que esteu a segon 
d’ESO, sí? en el compte aquest Flickr – si poseu Flickr en el Google us surt de seguida que és 
una història per penjar fotos del Yahoo, sí? Vale, llavors, ja hi ha un compte que s’entra amb 
aquest codi i aquesta contrasenya. Ja està fet el compte. No l’heu d’obrir. Vull dir que ja està 



fet, i jo us paso el codi i la contrasenya. I allà heu de penjar les fotos, amb el títol corresponent. 
Sí? 
A71: Només una foto? 
P102: Una o si en tens dues i no saps quina posar pues pots posar les dues. Vale? Llavors, 
quan tornem el dimarts, quan tornem el dimarts, em donareu, en un full, el títol de la vostra 
foto... o sigui, això ha de ser anònim, vale?, perquè és un concurs. Sí? Llavors per a que sigui 
anònim vol dir que a la foto que penjeu no li heu de posar el nom vostre: li heu de posar el nom 
de la fotografia. Llavors, per després quan el jurat decideixi quina és la foto més maca de 
primer i segon d’ESO, un cop sapiguem el títol... “el títol de la foto guanyadora”, pum, i llavors 
volem saber de qui és, no? Llavors, per saber de qui és, vosaltres el que fareu serà: en un full, 
en un full apart, poseu el vostre nom, sí?, poseu el vostre nom, doblegueu el full ben 
doblegadet, aquí poseu el vostre nom, la classe i el nom de la fotografia. Doblegueu el full, ben 
doblegat, i m’ho doneu a mi, m’ho doneu a mi... a fora només que posi el nom de la fotografia. 
Vale? I si ho voleu més secret en un sobre poseu el paper, eh?, vull dir que... [algú pregunta 
detalls] Buenu és ig... El jurat valora... El jurat quan valora les fotos no ha de saber de qui són. 
A72: Però et poden agafar les fotos? En el Flickr aquest et poden agafar fotos. 
P103: Com vols dir que et poden agafar les fotos? 
A73: Tú penjes la teva foto i algú pot penjar-la un altre cop. 
P104: Però si ja l’has penjat tú... 
A74: Profe! 
P105: A veure, esperem que no hi hagi ningú tan pirata. [La gent discuteix una mica aquest 
cas, però no se sent bé com per transcriure-ho] El primer que ho penja és el que és seva la 
foto, no? 
A75: Sí, però, però... O sigui: si un altre penja les fotos i jo les puc veure... 
P106: Sí, sí, les pot veure tothom, les fotos.  
A76: I llavors...? 
P107: Però ja està bé que tothom pugui veure les fotos... la primera persona que la penja és 
seva. Si teniu por de que us la copiin, la penjeu al Flickr i me l’envieu al meu correu, i així... 
poseu el nom de la foto i ja està. Sí? Vale. 
A77: La foto ha de ser nostra sense dubte...? 
P108: La foto ha de ser vostra, no poden ser fotos de l’Internet, està dins les normes del 
concurs de fotografies. 
A78: Nooooooo! 
P109: A veure Óscar: tornes a cridar i t’en vas amb un parte. Tens un problema: no saps estar 
en una classe! 
A78: Era broma... 
P110: No, no, és que hi ha bromes que ja es fan pesades. 
A79: Vale, ja paro... 
P111: Vale? Pues para. Vale, a veure [la gent parla una mica degut a l’última interrupció]: 
important. Important: les fotografies han d’estar fetes per vosaltres. No es pot penjar una foto 
xula d’Internet, vale? I tampoc es poden fer muntatges amb fotografies que no siguin vostres, 
vale? O sigui que per tant és la vostra foto que feu. Sí? Vale. Aclarit, lo del concurs, com 
funciona? Sí? 
A80: Sí. 
P112: Algun dubte? 
A81. No. 
P113: No? Vale. 
 
Minut 36:20. 
A78: [Diu alguna cosa poc rellevant] 
P114:  Mira Óscar, fins d’aquí un quart d’hora no et vull sentir. 
A78: Vale... 
P115: Vale. Sí? Llavors, m’agradaria comentar 5 minuts el trimestre com ha funcionat. Se 
suposa que algú de vosaltres va a l’avaluació demà, 
A82: Jo! 
P116: Sí? Vale. Heu valorat a totes les classes com ha funcionat, etc etc, i apuntat quatre 
coses, no? 
A117: Sí. 
P: Vale. Apuntem quatre coses de mates? 
A118: Sí. 



P119: Vale, a veure. Primera maniobra: cadascú de vosaltres penseu ara en un minut: “a 
veure, les classes de matemàtiques, com han funcionat, jo com he funcionat aquest trimestre: 
he anat a millor?, he anat a pitjor?, hi ha alguna manera de les classes que igual es podria 
modificar alguna cosa...? etc etc?”. Ens ho posem una mica en comú, sí? Ens fem una mica 
amb això? Sí? Ho teniu clar? Ens deixem 10 minuts per pensar-ho una mica, com ha funcionat 
aquest trimestre? M’ha sortit la nota que m’esperava, no m’ha sortit la nota que m’esperava... 
he treballat poc, molt? Digues, Júlia. 
A83: Jo crec que el primer de tot és començar [algú l’interromp i no s’entén bé la frase que diu] 
P120: I llavors, podríem fer alguna estratègia per començar una mica millor? 
A83: Es que no sé... 
A84: Clar... 
P121: Digues, digues. 
A84: Comencem molt d’hora... 
P122: [No ho ha sentit bé] Què? 
A84: Que comencem massa d’hora... 
P123: No em serveix com a referència... vale? Les classes han de començar quan acaba el 
timbre, Pau, jo no sé quina hora comenceu les altres, però m’és igual. 
A84: Quan toca el timbre és quan acaba la d’abans. 
P124: ... i quan comença l’altra. 
A85: Sí, però no arribes, no et dona temps...! 
P125: Vale, per tant sempre teniu un espai de temps, vull dir que no... 
A85: Però... 
P126: Això diguem-ne que no és el més interessant que podem comentar de les classes de 
matemàtiques. Digues, Rebeca. 
A86: Jo crec que la Núria [Estudiant del màster en pràctiques] va anar molt bé. Jo crec que 
tots hem millorat una mica. 
P127: Vale. Jo tinc la sensació que ens va anar molt bé el parèntesis de la Núria perquè 
estàvem tots molt pendents del que feia la Núria, vosaltres i jo, i ara estaria bé que aquest 
interès que hem posat el mantinguéssim ja fins a final de curs. Hem començat a organitzar-nos 
una mica, segurament ens ha anat molt bé la feina de la Núria i ens ha anat molt bé que també 
estem al segon trimestre i ja veiem que ens hem de posar una mica més en serio, no? Digues, 
Laura. 
A87: [no s’entén bé la gravació] 
P128: El que vulguis. 
A87: O sigui que jo esperava pujar nota, però m’he quedat igual... 
P129: Bueno, clar... de vegades passen, aquestes coses, no? Vale, alguna questió més que 
vulgueu comentar? 
A88: Sobre què? 
P130: Sobre la manera de treballar mirant pissarra o en grup? Valoracions, com ho continuem 
fent, alguna idea... Digues. 
A89: Que penso que abans, quan estàvem en grup, ens paràvem més que ara.  
A90: Jo crec que és millor això d’anar apuntant que amb l’ordinador... 
A91: Ja, sí... 
A92: I tant! 
A93: També va bé... 
P131: A veure, el que està clar, el que està clar, és que vosaltres apreneu quan ho feu. I que 
escolteu poquet, i que llavors... escoltar està bé, quan tens una necessitat molt concreta. Vale? 
Per tant, fixeu-vos que amb la Núria el que compaginava molt ella era fer-vos fer a vosaltres la 
feina i després aclarir coses a la pissarra quan molta gent tenia la necessitat d’aclarir aquelles 
qüestions. Si aclarim a la pissarra coses que tothom ja té fetes, tampoc serveix per res. O sigui, 
el corregir per corregir sistemàtic quan ja tothom ho té fet i ho té ben fet, no ens serveix gaire. 
Per al que ens serveix la pissarra és per aclarir dubtes. I per fer dubtes concrets, llavors sí que 
escolteu tots! Però un cop heu aclarit el dubte, emmm... no sé que estàs fet, Lucas, però no 
toca. Ricard i Raúl, tampoc sé què esteu fent i Sergi... ara tenim l’ordinador tancat, no? Estem 
fent la valoració del trimestre? 
A94: Perdó... 
P132: Eh, Ricard, aquell ordinador d’allà al darrera? El baixes, si us plau? És que estem fent 
una altra cosa, ara. Pol, també t’he d’anomenar a tú? Vale, per tant, per tant. Estaríem d’acord 
en que vosaltres apreneu quan feu, i puntualment també apreneu de la pissarra si se us 
resolen els dubtes puntuals que teniu, no? Seria una mica aquesta, l’estratègia que us va bé? 



A95: Sí. 
P133: Sí? Vale. Alguna cosa més que... digues. 
A96: Que a mi, personalment, si em posaves en un grup que m’anava bé, treballava millor amb 
el grup que no pas... 
A97: A mi no... 
A96: Depèn del grup, si em poses amb les amigues, llavors no... però quan... 
A98: [expressa la seva opinió però no se l’entén bé, donat que parlen A96 i A98 a la vegada]... 
et va bé... 
A99: Jo aquest trimestre tinc millor nota que l’anterior, no sé si és per això, però... 
P134: En tot cas són dues estratègies possibles. Com que ara estem treballant una mica amb 
l’ordinador, aquest tema d’estadística, si us sembla el continuem fent així com l’estem fent ara, 
que és més aviat mirant cap a la pissarra, vale? Com que després encara ens quedarà un altre 
tema, veurem... en tot cas igual podem fer l’altre tema en grup, i en el grup, el que és una mica 
complicat és trobar que el grup funcioni. Llavors... 
A100: Perquè sempre hi haurà algun grup que no funcionarà... 
P135: Vale, llavors ja en tornarem a parlar abans del proper tema de si fem grups, no fem 
grups i demés. Us sembla? 
A101: Vale. 
 
Minut 42:54 
P136: Sí? Vale, ens queda un quart d’hora, us assembla que... 
A102: Podem acabar les equacions? 
P137: No, les equacions és fàcil i són per casa. Anem a lo d’estadística que era una mica més 
complicat. 
[Els alumnes parlen una mica, se sent un “nooo”] 
A103: (nom de la professora), una cosa, això... aquí, jo sé que això seria així... [no se sent 
perquè l’alumne parla en un to de veu molt baix, però li està demanant un dubte d’equacions] 
P138: Ara no et resoldré el dubte... a veure, d’aquí mirarem a veure si ja podem posar alguna 
cosa per acabar. Aquí tenim la foto també, eh. Anem a veure si podem posar alguna cosa per 
portar feta i així ja tenim alguna cosa més. 
[Els alumnes parlen una mica] 
P139: A veure si no ens perdem: estàvem al [no s’entén bé la paraula, se suposa que alguna 
cosa relacionada amb estadística] que diu “Som més nois o més noies?”. Ahir vam fer un fullet 
verd que agafava les dades de la classe, sí? us enrecordeu? 
A104: Sí. 
P140: Vale, l’obrim? 
A105: Ja està. 
[Altres alumnes el busquen, la professora va a una taula on l’han cridat, però la gravació no hi 
arriba] 
P141: Trobem el fullet o no? 
[Hi ha una mica de soroll, la gent parla] 
P142: Ei, ei, ei, calma. 
[Continuen parlant] 
P143: A veure, estem una mica despistats ja, eh... 
[Encara alguna veu] 
P144: A veure? 
[Igual, no baixa el soroll] 
P145: Vale, estem aquí mirant a la pissarra si us plau. 
[Encara un nivell considerable de so] 
P146: A veure? 
[Sembla que dos alumnes discuteixen, pugen una mica el volum] 
P147: Tindrem pati o no tindrem pati, avui? 
Alumnes: Sí, sí! 
P148: Dependrà de vosaltres. A veure, a veure. Quin problema hi ha? 
A106: Que no hi ha [no s’entén] i la suposes com una noia. 
P149: Vale, per tant, poses al mig [no s’entén bé] i ja està, no té més misteri. Prou. Vale, a 
veure, havíem recollit les dades de les edats de les vostres famílies? Sí? Vale, i ho teníem aquí 
[es va recolzant a la pissarra, on és projecta la pantalla de l’ordinador amb les dades 
recollides]. I després, aquí... [la taula que estan omplint amb les edats encara s’ha de 
completar, falten famílies] 



A107: Quantes [famílies] faltaran? 
P150: El Juan Carlos, el posem. 
A108: L’estava posant ara... 
P151: Juan Carlos, l’edat de la teva mare. 
A109: 34. 
P152: L’edat del teu pare? 
A109: 41. 
P153: Germans? 
A109: No. 
P154: Vale. Us ho apunteu? [Els alumnes ho apunten] Vale, ara tornem aquí a veure quines 
coses... tornem aquí a veure què hem de tenir fet, o sigui a què... anem a veure si el podem 
acabar per després de vacances o hi ha moltes coses per fer. A veure, si hi havia més nois o 
noies a Catalunya i tot això... tot això era fàcil de veure, no? Aquí a l’aportació ho teniu fet, vale. 
Ara estem aquí i ens demanen dues coses: la piràmide de la població de les famílies de la 
classe i fixeu-vos aquí el que m’estan dient. Diu... a veure estem amb ordinadors fent els 
problemes, hem quedat que apreníem coses de la pissarra quan teníem dubtes. Per tant, Pau, 
podem escoltar una mica la pissarra? Diu: ... A veure, l’estadística... [alumnes parlen: tenen un 
problema de calor i volen obrir la finestra, però no es posen d’acord] Alba! Obriu la porta, 
passarà més aire... 
A110: No no, si ara el problema és que vol Sol... 
A111: Haahaha! 
P155: Pots canviar-te de lloc, però parem... vale vale, pues venga, para cinco minutos no sé 
què has de dir... a veure... diu: hem de fer la piràmide de població. Diu: ordena les dades en 
una taula que inclogui l’edat i el sexe de cada persona... que ja ho tenim posat. El que no tenim 
aquí és si els germans són germans o germanes. Ho fem en un moment? Que si no, no podem 
fer la piràmide. L’Elisabet, que té... heu vist que té un germà... 
A112: Germà! 
P156: Noi? A veure, anem a fer una cosa aquí, posem noi i aquí posem noia i ja està. 
A113: I qui [no s’entén bé]? 
P157: Només posem germans i germanes. El de l’Elisabet què hem dit que era, un noi? Vale. 
El germà d’en Pol és un noi o una noia? 
A114: És una noia. 
P158: Vale. Pues la posem a l’altra banda, no? El Sergi que té, germà o germana?  
A115: Germà? Vale, llavors ja el tenim ben posat. 
P159: La Laia que té, germà? Vale... En Pau té germà o germana? 
A116: Germà. 
P160: La Rebeca té germà o germana? 
A117: Germà. 
P161: Germà. En Carlos té germà o germana? 
A118: Germana. 
P162: Germana? 
A118: Sí. 
A119: I l’Alba l’has dit? 
P163: L’Alba me l’he saltat, què tens, germà o germana? Germà? Vale. Raúl: què són, 
germans o germanes? 
A120: Diferentes, uno de cada. 
P164: Uno de cada. Y ¿estan bien puestos de edad o no? El de 30 és el... 
A120: Al revés. 
P165: ¿Al revés? Vale. Eh... Óscar, és noi o noia?  
A121: És noia. No, no; és nen, és nen. 
A122: hahaha 
P166: Ay... qué pelma que eres... 
[Alguns alumnes riuen] 
P167: Iolanda... 
A123: És noia. 
P168: És noia? Vale. David, es la... 
A124: Noia. 
P169: Noia? 
A125: Sí. 
P170: Ah... María, està ben posat?  



A126: Sí. 
P171: Júlia... 
A127: Ja està. 
P172: Vale, pues ja ho tenim bé, no? Sí? Tornem. 
A128: El Juan Carlos té dos germans? 
P173: El Juan Carlos deia que tenia dos germans.  
[Hi ha una mica de soroll a l’aula i no s’entén bé el que diuen. Els alumnes parlen sobre els 
seus germans. Passen uns 30 segons de conversa, la professora també hi intervé] 
P174: Vinga! 
 
Minut 52:28 
P175: A veure, diu: ordena les dades en una taula que inclogui l’edat i el sexe, ja ho tenim. 
Agrupa les dades en intervals de 5 anys. Sí? Posa a la piràmide una data i un àmbit geogràfic, 
que en aquest cas seria la teva classe. Compara la teva piràmide amb la de la teva comarca. 
Llavors, per fer la piràmide, sí? Com hem de fer la piràmide, a veure? Enteneu com va la 
piràmide?  
A129: Ficar-hi a l’Excel, no? 
P176: Ficar-ho a l’Excel i a veure què surt, o què passa... en el Excel, surt directament la 
piràmide o hem de fer alguna maniobra? 
A130:  Hem de ficar “piràmide” o algo així. 
P177: Vale, exploreu en el Excel a veure si surt o no surt i, en tot cas, la piràmide de població 
l’heu estudiat a Socials, sí? L’heu treballat a Socials? 
A131: No! 
A132: No, encara no... 
P178: Encara no? 
A132: No, la farem al tercer trimestre. 
P179: Buenu doncs fem una cosa. Si ens espavilem amb... ho deixem per fer després de 
vacances, ja us explicaré com es fa... Llavors, el que sí podem fer és el diagrama de sectors, 
sí? El diagrama de sectors si que us sortirà directament amb l’Excel i... i aquí hem de fer el 
diagrama de sectors de la... mmm... el diagrama de sectors de la classe. Sí? Per tant diu: 
tornem a agrupar les dades en intervals de 0 a 14, de 15 a 64, i més de 64, i fem els diagrames 
de sectors corresponents. Vale. Llavors, de... a veure, ens apuntem de... ens apuntem 
d’estadística que és el que hem de portar el dimarts dia 26? 
 
[S’apropa el final de la classe, el volum de soroll torna a pujar] 
Minut 57:42 
P180: Sí? Vale, a veure, una qüestió. A veure, quantifiquem hores que trigueu a fer això? 
L’altra qüestió: l’escrit de la Núria. 15 més. La foto? Res. I això que estem fent ara del 
diagrama, en 30 minuts està. Vale, sí? Hem de fer lo del diagrama, el diagrama de sectors. Sí? 
Vale recollim. 
 
[S’acaba l’hora] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 3: Transcripció Gravació 2 
 
1r de Batxillerat aplicat a les Ciències Socials. 12 d’abril de 2011, última setmana de classes 
abans de Setmana Santa. La classe es fa de 12:30 a 13:30, última hora del matí. 
 
La classe es fa a la biblioteca del centre, degut a la manca d’aules. Tenen una pissarra móvil i 
un projector que projecta el que es veu a l’ordinador principal. 
 
Comença la gravació. 
 
Professor: A veure. Una mica de concentració que ens miren! A veure, queden dos classes. 
Aniria bé ara que tanquéssim les equacions amb radicals, eh. Ara en principi les sabem fer. 
Llavors, avui les pràctiques. 
Alumne1: ¿En el ordenador, o a mano? 
P1: Amb això no es pot fer anar l’ordinador. [Parlen diversos alumnes al mateix temps i no s’el 
sent bé] Con ordenador, se hacen muy fácil: se pone la ecuación, le das a la tecla y te da el 
resultado. Es que... hombre, practicar eso... yo reconozco que tiene mérito, pero vamos... 
A2: Hombre, podría practicarse... 
P2: Sí, podría practicarse pero vamos... yo respeto mucho la inteligencia de la gente que me 
escucha y no me gusta hacerle hacer bobadas. A ver, ya lo hicimos un día con el ordenador, y 
os aburristeis como una ostra. Pues esto se hace en casa y ya está. Això ja ho sabeu fer amb 
“ordenador”. A ver: cuidado que cuando uno lo asalta con matemáticas pues hace servir unes 
eines algèbriques [Aquest professor té un accent que fa difícil la comprensió d’algunes frases, i 
combina castellà i català]. Llavors, és a dir, vam explicar lo de la funció inversa. Me queden dos 
que són de vital, que són logaritmes i exponencials. I per tant hem de recordar les propietats 
dels logaritmes, de les potències i de tal, però que ho deixo per després per a recordar-les i 
entrenar vàries coses, ¿vale? Però sí que aniria bé que, d’ara per entrar, pues les fàcils de 
radicals... Jo en veritat us ho donaré ara. Quan torneu ya después de Setmana Santa aquí no 
hi pot haver ningú que tingui un problema amb les equacions, no? A ver, podem practicar les 
de radicals. N’hi ha moltes al Toomates [és una pàgina web amb continguts matemàtics, tant 
teòrics com pràctics], si voleu us en poso més però... si dius... les fem d’allà i faig problemes. 
Avui pues eso, a veure: ahir ja les vam practicar i no ens sortien, a veure si avui ens surten, 
eh? Vale? 
A3: Molt bé. 
P3: A veure: tècniques! A veure, ara sí que ja està clar per a tots. [Hi ha 5 segons d’àudio on no 
s’entèn el que diu] Anem a veure si ens surten. Les trec del Toomates també, eh? Si l’obro, 
espero que el catxarro funcioni [referint-se al projector de la biblioteca. No es pot encendre 
perquè no troba el comandament, que és, en principi, dins d’un armari tancat amb clau]. A 
veure. 
Minut 2:50.  
[Hi ha una mica de soroll a l’aula, d’alumnes parlant, pel moment de buscar el comandament 
del projector.] 
 
Minut 3:29. 
[El professor no ha trobat el comandament, així que l’estudiant en pràctiques (jo) va a 
consergeria a veure si li poden donar una clau. Mentrestant, el professor continua la classe 
sense el projector.] 
P4: A veure us la poso? Començo igual [tot i no tenir el projector disponible]. A veure una fàcil, 
primer comencem amb una fàcil. L’escric aquí [a la pissarra blanca mòvil]. [Hi ha gent parlant i 
no s’entèn bé el que diu seguidament] 
A4: El mando és el que està a l’armari... 
P5: Sí, però no hi ha clau... [Alumnes intenten convencer-lo d’anar a buscar-la] A veure: 2 
minuts [per fer l’equació]. Està a l’armari... 2 minuts. Vinga.  
A5: Yo creo que te hacemos más caso ahora que cuando usamos el ordenador. 
P6: Pues bueno, bien. Jaja, ese es el objetivo. Hombre, hacer algun problema, eh, esto no se 
puede hacer... alguna ecuación, alguna... 
 
 
 
 



Minut 7:20.  
[Durant 3 minuts vam estar posant el projector, els alumnes parlaven entre ells i feien un 
exercici] 
P7: A veure, més que res per recordar-ho si a algú no li surt. A veure... recordeu eh, quan un 
resol una equació, ja la té clara, eh. Pot fer coses passant-les d’un costat a l’altre, però lo 
important és donar-se compte que són quatre coses i la... [Un alumne riu] M’escolteu?  
A6: Sí. 
[El professor copia l’equació a la pissarra blanca] 
P8: Venga hombre, escolteu-me si no demà [no s’entèn bé què diu]. La cosa està en saber 
aquí quina operació hi ha. Quina operació hi ha? És a dir, que és lo que puc fer? És veure 
l’última operació que... [un alumne parla] Vale! M’escolteu? [ho diu amb un to fort] 
A7: Síii! 
P9: Bueno, pues la faig o no? 
A8: Sí, sí... 
P10: No, hombre, a ver, ahora estoy dando información, luego no te saldrá, a ver, ¡déjalo! [el 
volum de veu és fort, de nervis] 
A9: Ya está. 
P11: Vale. Llavorens, a veure, el secret consisteix a no fer tonteries. Aquí hi ha moltes 
operacions, però sempre això es podrà descomposar en una. I és ser capaç de veure quina 
operació hi ha aquí. És a dir, en el fons, després, si la voleu veure es tracta de posar-hi un 
número i pensar lo últim que faríem. Aquí què és lo últim que faríem? 
A10: La resta. 
P12: Por lo tant hi ha un resta i no podeu fer res més que utilitzar la resta. Llavorens, ho heu fet 
bé. Això és una operació entre dos, si vull passar a l’altre costat, aquí que tinc que posar? 
A11: Sumant... 
P13: Passar sumant. I llavorens, és a dir, resoldre un sistema d’equacions és simplement... o, 
qualsevol cosa, és simplement això, anar manipulant d’un costat en un altre el que puguis fer. 
Cuidado que sí que és veritat que hi ha una multiplicació, però està molt a dintre, no es pot 
sortir, es tracta de veure. A veure, encara que ho tingueu clar, pues és el que té, és una 
bobada fer això; arrel de tres equis més cinc és igual a dotze més set, i ara [interferència a 
l’àudio] només has de fer... perquè així no t’equivoques, fas el primer pas i simplifiques. I tornes 
a pensar: “aquí, quina operació hi ha?”. Aquí quina operació hi ha? 
A12: Una arrel... 
P14: Una arrel, llavors es tracta de saber, si la vull passar a l’altre costat, què faré? 
A13: Un quadrat. 
P15: El quadrat, pues el quadrat. Tres equis més cinc serà igual a dinou al quadrat. I això és 
anar pas per pas fent fins que et queda la equis sola. Eh, i llavors això s’ha de fer. Faig 
l’operació i lo que puc ho simplifico. M’ho escric [Enfatitza la frase]. Perquè sempre és el paper, 
sobre el que estic mirant, el que m’està portant el problema. I a més a més, no sol me serveix 
per pensar-le després sinò que si m’he equivocat alguna vegada puc repassar i veure si m’he 
equivocat i ja està... Buenu, quant dona dinou al quadrat? 
Alumnes: [diuen nombres, en parlar diversos alhora no s’entenen bé] 
P16: Eh? 
A14: Tres – cinco – seis. 
P17: Tres cinco seis... i ara segueixo, quina operació hi ha? 
A15: Lo pasas... el cinco restando. 
P18: El cinco restando. Cuidado, que he visto exámenes... ¿puedo pasar el tres dividiendo? 
¿puedo pasar el tres dividiendo? 
A16: No dona... 361?  
P19: No sé, jo el que em digueu... 361? Pues 361. 
A16: I si li restes 5, 356... 
P20: I ara, puc passar el 3 dividint?, la pregunta és. 
A17: No, perquè... 
P21: No, per què? [Algún alumne diu alguna cosa] Perquè no ho puc descomposar com a un 
producte de dos, i per lo tant no ho puc passar. El secret és això. I per lo tant és entrenar el 
llenguatge matemàtic a veure si... És còmode una vegada t’hi has acostumat i, per això, 
hauríem de passar la Setmana Santa sense perdre aquest contacte. Això vol dir cada dia fer 
equacions? No, però si tenim unes quantes, dedicar una hora dos dies, una hora a la setmana; 
s’ha de fer una de primer grau, alguna de radicals i tal, pues después fas el problema amb 



exponencials i logaritmes i no ha d’haver-hi cap problema. Bueno, segueixo i... Em puc saltar 
un pas? Sempre em puc saltar un pas. Ara, cada vegada que et saltes un pas te la jugues. 
A18: Sí. 
P22: Pues eso. Pues, val la pena jugar-se-la? Sobretot si estàs en un examen...? 
A19: No... 
P23: ¡No! ¡Pues lo escribes! I [no s’entén bé] el resultat. Això era 326, llavors amb la equis és 
326... ara paso dividint... entre... aquesta cosa no quadra! Llavors això donarà 108 coma...  
A20: Eh... está... está mal. 
A21: Pero no lo has ... 
A22: És 356!  
[Corregeixen l’error de càlcul que havia fet el professor] 
P24: 128 coma... 
A23: 118 coma 77... [el professor copia 17] ¡77! 
P25: A ver... [ho acaba d’escriure] Sí, tothom? Sí li ha sortit a tots? 
A24: Sí. 
P26: Molt bé! Ja està, pues ya està. Esto es hacer ecuaciones más complicadas, ja sabeu que 
si hi ha logaritmes i tal... 
Minut 11:45 
[durant uns segons no se sent bé la gravació: el micro era massa lluny del professor, que està 
atenent alumnes un a un, abans de començar un nou exercici. També ha preparat una pàgina 
web al projector on es veuen molts exercicis d’equacions] 
 
Minut 13:28 
P27: A veure, totes... quantes més en feu d’aquesta pàgina millor, eh? Llavors, és a dir, són les 
equacions normals, n’hi ha moltes i... 
[Alguns alumnes parlen entre ells] 
P28: Primer de tot... a veure, la g [una de les equacions de la pàgina projectada], a veure si me 
la feu. 
A25: Una mica més de grandària, si us plau! 
P29: De grandària? 
A25: Sí! 
P30: Esteu cegatos eh... 
A25: Sí... 
P31: Veieu la g? Aquesta g, la d’aquí. 
[Alguns alumnes fan una mica de broma respecte la manca de visió] 
P32: ¡Dos minutos! Vinga! 
[El volum de soroll va pujant gradualment a l’aula, mentre treballen. El professor parla amb mi 
(però el micro no hi arriba)] 
P33: ¡No te va a salir si vas pensando en [no s’entén]! [...] Ves pasando una a una. Ya verás, 
todo va saliendo, si confias en ti misma te va saliendo. 
[El soroll fa que algunes parts es perdin] 
P34: A veure, la g és aquesta. A ver: primer te l’apuntes, y después vas pensando: “¿qué 
puedo pasar?” i vas fent, eh? Venga home! Hosti... que esto... esto también cuenta eh... un 
minuto. Fixeu-vos que és complicat. [...] 
 
Minut 16:05  
[En moments en que els alumnes demanen dubtes, jo m’aixeco i ajudo al professor, anant a 
veure aquells que aixequen la mà. M’emporto el micro, i per tant hi ha alguna part a la que jo 
faig de professor.] 
A26: Esto elevado a raiz cuadrada, ¿si paso esto también pasan las dos? 
Jo: Resul... Paso a paso. 
A26: O sea, paso primero una, ¿no? 
J: Claro. 
A26: I ahora réstale a dos. 
J: Bueno, aquí esta raíz cuadrada, pasa al otro lado... 
A26: ... al cuadrado. 
J: Al cuadrado. 
 
Minut 16:22 
P35: Si algú acaba i és tan [no entenc la paraula], pues fa la a. 



A27: El a? 
P36: El a. Primer s’apunta i vas pas a pas, eh? Llavors aneu pensant. Un quan comença una 
equació no sap com acabarà. S’ho va fent. Fins que trobes el camí per aïllar la equis. 
A28: ¡Ya verás como lo hago! 
P37: Venga, que... 
A28: Confio en mi mismo. 
P38: Hombre, ¡claro! El 90% de todo és confiar en ti mismo. El 10% es no inventar, ¿eh? 
 
A29: Ya está. 
P39: A ver... 
A30: [dirigint-se a A29] Eh, pero te falta una raíz ahora... ¡te falta la grande! 
P40: A ver, a ver. [Discuteixen una mica] 
A30: ¡Le falta la grande...! 
P41: ¡No, no le falta la grande! ¡A ver! Mira, mira. Te lo pongo allí [a la pissarra]. 
A29: Ah, no, no... ¡Es 10, es 10! 
P42: Hombre, ¡claro que es 10! ¡No te saltes pasos, hombre! Cada paso que te saltas es 
jugársela. No es 10, porque da equis más uno... da equis más uno. 
A29: Ah, pero es que yono quería... 
P43: Hombre... 
A30: Yo no sé hacer esto...  
P44: No me hagáis esto. A ver: esto, ¿cómo se aísla? 
A31: Eh... equis igual a... 10. 
P45: ¡Noo! 
A31: Me cago en dena... 
P46: Aquí es cuando [no s’entén bé per la llunyania del professor respecte al micròfon] [...] 
equis igual a nueve más uno. Equis igual a diez. Y así no te equivocas nunca. 
A31: Pero he rectificado al final... 
P47: Sí, hombre, pero [...] [alumnes parlant] y tu lo presentas, y eso está mal. 
A32: Es verdad, es verdad, tienes razón. 
P48: No, a ver, esto es el secreto. Cuando en algún sitio vas inseguro, escribe. Escribe y lo 
verás. 
 
Minut 18:04 
[El micròfon és a prop d’un petit grup d’alumnes, que parlen entre ells, mentre el professor mira 
altres grups. Ells no s’adonen que el micròfon és tan a prop.] 
A33: ¿Me dejas la goma, por favor? 
A34: Eh, qué pasa, ¿os gusta? ¿Os hago una foto o algo...? 
A33: No empieces, no empecéis... 
A34: Oye, no me ralles... 
A33: ¡Pues adiós...! 
A34: Oye, niñata de mierda, vete ya de aquí, subnormal... 
A33: Vale, ahora cuando termine... 
A34: ¿No me dabas el boli?¿... o el lápiz? 
A33: Es el lápiz, ¿vale? 
A34: Vete a la mierda... 
A33: ¿Perdona?, es el lápiz, no es boli, es lápiz, ¿vale?... ¡¡Jesúuuuus!! No me has pintao, no 
lo he notao que me has pintao ¿verdad? 
 
P49: A veure, el g ja el té tothom? 
A33 i A34, entre d’altres: Sííí! 
P: Vale, pues molt bé! L’ha acabat tothom? 
 
[Soroll general a l’aula] 
P50: A veure: la g està bé. Pues això és fer equacions, eh. Vas pas a pas i te surten. És a dir... 
el quadrat, eh... ho heu fet malament per estar parlant. Sempre escriure és important, perquè si 
no t’equivoques. 
Minut 20:24 
 
P51: A veure, recordeu que hi ha aquestes dos fòrmules que igualen els quadrats. 
[Els alumnes que parlen prop del micro no deixen sentir el professor.] 



P52: Venga hombre, sense jugar, ostres... 
Minut 21:48 
A35: No sé hacerlo... [ho diu als seus companys] 
A36: (nom del professor), ¿puedes venir un momento? 
P53: De todas maneras, me queden més eh, entreu aquí al toomates i feu-ne si voleu practicar. 
A ver... 
A36: Paso una... 
A35: Como suma...? 
P54: Como resta. Hombre no, cuando ya tienes una despejada lo mejor es quitárse la raíz. A 
ver, cuando tengas raíces la idea es quitarte las raíces. ¿Y cómo te las quitas? Pues elevando 
al cuadrado lo otro.  
A36: Pues eso que... 
P55: Pasas una... 
A36: Paso esta elevando aquí al cuadrado... 
P56: No, hombre, no, elevando... Si tiene una suma... este es el problema de... [s’ho pensa i 
decideix dir-ho per tota la classe, deixa de parlar només amb A35 i A36] A veure, un poco para 
todos, que això seria lo principi. Vamos a ver. Escolteu-me si us plau. I això és el secret de la 
matemàtica. Ara ja estem fent coses més complicades... A veure: tenim aquesta equació [La 
copia a la pissarra]. Vamos a ver. I aquí és a on no sé el què... 
A36: Equis menos dos. 
P57: ... inventar. Equis menys dos igual a tres. Vamos a ver. Aquí, ¿qué operación hay? 
A36: Un más. 
P58: ¡Una suma! No hay nada más, no puedo quitar una arrel, aquí lo único que puedo hacer 
es pasar de un lado al otro una suma. No se puede inventar. [un alumne diu alguna cosa] 
M’esteu... ¡Hombre! [...] A ver, entonces, no puedo elvar nada al cuadrado. Si tengo una suma 
al cuadrado no me saldrá la cosa. Sí que lo podría pero... millor de moment frenem per “educar 
el camino”. ¿Para quitar la raíz aquí que es lo único que puedo hacer?  
Alumnes: ... 
P59: ¡Bajar esto aquí! Es decir... no hay más, eh. No, no... No puedes elevar nada al cuadrado, 
está en el centro. Y en... y para el resto de hacer ecuaciones es lo que habéis ido haciendo, eh. 
Cuidado que no se puede hacer lo que te da la gana. Es un razonamiento. Digo esto es igual a 
esto y sí que puedo manejarlo, pero no es verdad que pueda elevar al cuadrado, desde luego. 
A36: Sí, o te la pasas una raíz al otro lado. 
P60: Sí, a lo primero solo puedo hacer, y esto ja en genèric, quan tens una equació amb 
radicals: l’únic que puc fer és dejar-te una y quitar-te una. Y luego me queda otra, pues bueno, 
luego veré qué hago. És la idea sempre en una equació: tú vas buscando un camino, no hi ha 
una regla general, pero sí que... hombre, has de tener confianza en ti mismo y ir tirando de 
base fins que lo logras. Y si no lo logras... pues hombre, pues mala suerte, mira... 
A36: Vale... 
P61: ...lo intentas más, supongo... claro. Vale. D’acord? 
Alumnes: Sí. 
P62: Llavors pareu compte: si hi ha una resta al cuadrado no es resta de cuadrados, eh! Hay 
estas fórmulas, eh [les identitats notables]... y todo lo que sabem ho hem de portar al cap, 
perquè no podemos inventar. [Un alumne li respon, però no se sent bé] No, però inventar no. 
Aquesta és la part important per resoldre un problema de la vida: “ahora no sé qué hacer”, pues 
¿no sé qué hacer? Se pregunta, se pensa, se fa el que es pugui: però no s’inventa. Entonces te 
vas a la garjola. 
A36: O no. A ver, es que... buah... 
P63: Si ¿Qué vas a hacer? Tú piensa siempre, “¿qué voy a hacer en el siguiente paso?” No 
“cómo voy a acabarlo”. 
A36: Ahora sí que puedo coger la raíz esta de aquí, ¿no? 
P64: Ahora ya tienes una raíz sola a un lado, ¿no? Pues ahora esta raíz sí que la puedes pasar 
al otro lado. 
A36: ¡Claro! Y tengo que hacer el cuadrado de todo, ¿no? 
P65: Exacto... ¡Y lo dejas para el siguiente paso!, que lo escribes y lo dejas para el siguiente 
paso. Claro, dius: no lo quieras hacer mentalmente, lo escribes. 
Minut 25:02 
 
[No hi ha res gravat aprofitable fins a uns segons després] 
 



 
Minut 26:45 
P66: Claro, cuando hay raíces hay que irlas quitando, hasta que te quede un polinomi, que a 
vegades queden polinomis complicats i ja sabeu com se resolen... ¿como se resuelven los 
polinomios? 
A37: ¡Es que esto es una locura! 
P67: Hombre, una locura tampoco eh... home! 
A37: El inventor sería un biólogo, creo yo eh... 
P68: Sí, no... 
 
[Una altra vegada hi ha un espai d’àudio que no és aprofitable] 
Minut 27:40 
A38: ¿Ahora? 
P69: Ahora... hombre, pues ahora ¿haces el cuadrado? 
A38: O sea, pero, ¿esto se quitaría en una raíz cuadrada? 
P70: Nooo. Es una resta al cuadrado. Hay una fórmula que tienes que saber... 
A38: Ah, es abajo... 
P71: El problema de las matemáticas es que, claro, te sale todo. Y entonces por eso tienes que 
tenerlo todo metido en la cabeza. Este cuadrado, ese... 
A38: [...] 
P72: Sí. Todo esto si quieres dominarlo [...] [hi ha parts que es perden degut al soroll 
ambiental] 
 
Minut 28:55 
P73: A veure, estan allí eh [més equacions per fer] 
 
A39: ¿Ahora sí, profe? 
P74: A verla... 
A39: En esta... 
P75: El cuadrado de una raíz se van, sí. Hombre, a ver, tú tambien puedes hacer esto eh. Tú 
también puedes hacer esto. A ver, si no... Hombre, ¿qué vamos a hacer con matemáticas este 
año? No sé... No, no, ¡tú misma, hombre!  
A40: No, ya, ya... 
P76: Tampoco quiero yo agobiarte pero... pero hombre... 
A40: Si lo intento hacer... [el professor s’allunya i l’alumna baixa la veu] ... pero no sé cómo 
porque ¡no tengo ni papa! 
A41: Ni pajolera... [“ni papa” i “ni pajolera” són expressions per dir  “no sé res”] 
 
Minut 31:14 
[El micròfon és a prop d’un grup d’alumnes, de manera que queda bastant ben enregistrat el 
moment en que demanen dubtes. Però quan el professor s’allunya, els alumnes parlen entre 
ells i no s’entén bé ni el que diuen ells, ni el que diu el professor] 
 
A42: Si... Otra pregunta, la última ya... si es “por” puedo pasarlo igual, ¿no? 
P77: Hombre, pero antes pasa las sumas, ¿no? Si es “por” aquí qué operación hay... ¿No hay 
sumas? Pues no puedes quitar el cuatro, primero has de quitarte las sumas. 
A42: O sea, el siete lo puedo sumar a seis que... 
P78: No. Noo lo puedes sumar: en la multiplicación esto va junto. Esto hay que pasarlo al otro 
lado restando. 
A42: O sea lo paso todo junto, ¿no? esto restando... 
P79: No, hombre... Sí... pasaría todo lo demás. [dirigint-se a tot el grup] A ver la hago yo esta. 
Hombre a ver, el secreto consiste en que no se te cuelen operaciones. [...] Entonces te has de 
quitar las sumas. 
A43: Ah! Vale... 
A44: Entonces me tendré que quitar las mutiplicaciones... 
P80: Hombre, no las puedes quitar: hasta que no quites las sumas no puedes quitar las 
multiplicaciones. Porque ahí hay sumas. 
A44: Ah, por ejemplo paso la equis allí, ¿no?  



P81: ... Y el siete también, porque al final tienes [...]. Hay que hacer las cosas con orden. Es 
como las tapas de un [...], sí: no puedes quitar las de dentro hasta quitar la de fuera. Y eso es 
todo... 
A44: Hay que hacerlo paso a paso... por eso, como te saltes uno la lías. 
 
Minut 35:07 
P82: A veure el problema es posa, però si no l’escrius l’has fotuda, eh... 
A45: O sea, yo o he liao algo o no lo entiendo... 
P83: Què? 
A45: Que la he liado en algún lado o... 
P84: Sí, te faltaba un uno. En algún sitio te falta un uno. Porque no es siete, es... ¿de dónde te 
sale este siete? Nueve más equis, menos dos... 
A45: He hecho el nueve menos dos. 
P85: A ver: esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto. Pero es que aquí hay una equis 
más uno. Bueno, en todo caso te falta aquí un “menos uno”. 
A45: Ah, tranqui, bueno ya lo pone aquí me lo explico... 
P86: No, hombre, claro... si aquí hay un uno no te lo puedes dejar. 
A45: Pues debe ser lo que la he liao. 
P87: Hombre... no en estas cosas es donde tienes [ha baixat molt el volum amb la frase, però 
imagino que diu “que fallar”] 
A45: Vale, este sería seis, ¿no? 
P88: Sí. 
A45: Y este, ¿menos seis? 
P89: ¡Venga, vais muy bien! 
 
Minut 36:42 
P90: A veure, no hi ha cap garantia de que el problema sigui fàcil! Sortirà com sortirà... 
 
Minut 39:24 
[El grupet d’alumnes està xerrant] 
A46: ... el video, ¡estaré en la tele! 
A47: ¿Quién te va a ver a ti, a ver? Aparte de quien lo colgó... 
A46: ¡Yo! 
P91: ¡A ver!  
A46: Me cago en la leche... 
P92: Mira ya para empezar lo tendrías que tener apuntado. 
A47: Me falta la equis... el dieciseis equis... 
P93: Vamos venga, va.  
A46: ¿Eres tonta, niña? 
P94: Ya está bien. Así que... 
A47: ... 
P95: A veure... Rentabilizamos muy poco las clases estas, ¡que a la que podeu ya empezáis a 
desconectar! 
A47: [diu alguna cosa, com excusa] 
A46: Ya ya, es que qué asco de niña, me ha ensuciao la punta... 
P96: Au, venga, va. 
A46: Yo creo que la Biblioteca es la mejor aula para hacer mates... 
P97: ¿Qué? 
A46: Que yo creo que la Biblioteca es la mejor aula para hacer mates... 
P98: Sí, ¡sobretodo porque no se hacen mates! 
 
Minut 40:47 
A46: Creo que esta me saldrá. 
A47: ¡Qué confianza tienes! 
P99: A veure... va. A veure: que me gustaría hacerla per... también para que... a veure no... 
uno no es pot creure que... un eh... les equacions... M’escolteu?? 
A48: Si. 
P100: Venga, i ho deixem. A veure. No us creieu que les equacions amb radicals en 
matemàtiques són [bliminals?]. Quan te surten, per lo menos a mi, cuando empiezan a salir 
raíces son complicadas, y es para que veáis esta, eh. Escolteu-me! Ho esteu fent bé, eh, lo que 



passa és que, pues, s’està complicant perquè es compliquen... a veure: aquesta equació... 
vamos a ver. Feu-la amb mi, si us plau. I ara no... Arrel de deu menys equis... més arrel de 
equis més tres... és igual a dos equis... 
A49: A equis, a equis. 
P101: Entonces, primero: per a treure una arrel, la deixo sola. 
A50: La pasas a un lao. 
P102: Y ahora... 
A50: Ahora... 
P103: ... el cuadrado. El cuadrado será diez menos equis igual a... 
A50: Equis al cuadrado... 
P104: ... equis más arrel de equis más tres... luego el quadrat, que cuando bajas diez menos 
equis igual a equis al cuadrado...  
A51: Hala, hala.... [És un to de “no vagis tant de pressa que m’estic atabalant”] 
P105: ... más equis más tres més dos equis por la raíz de equis más tres. Hasta aquí arriba 
tothom, me sembla, no? 
A50: Sí. Sí, sí. 
P106: Ahora tengo que quitar todavía la otra raíz. Claro, yo hago lo que puedo: lo que no 
puedo, no. I no hi ha cap regla que digui que ha de salir rápido. A vegades sale rápido i a 
vegades no. Y entonces fijaros: voy a quitarlo y entonces para ello... aquí hay una suma, eh? 
No puc passar res dividint, per lo tanto, lo quito. Diez menos equis, menos equis al cuadrado... 
otra vez menos equis menos tres es igual a dos equis por raíz de equis más tres. Y esto, 
bueno, recordeu sempre, un paso y arreglo. Pero aquí què em quedarà? Pues hombre, queda 
lo que queda. Y no, no... A veure, lo que un no pot fer és asustarse, recordeu que... Paciencia. 
Igual a dos equis por raíz de equis más tres. ¿Y ahora esto? Pues queda esto. 
A50: A ver, un momento... un momento... 
P107: [...] Aquí estábamos, ¿no? Vull dir, clar, quan un fa un problema, se li complica o se li 
simplifica segons... si el problema és complicat, sortiran coses complicades. Esto no lo 
apuntéis: lo que quiero es que veo que veáis unas cosas. En tot cas, ara [...] dividim i entonces 
al final, elevem al quadrat. I ara elevo al quadrat. Y fijaros que me queda esto al cuadrado. 
A51:  Espera, espera. 
P108: Sí, no?  
A51: Sí. 
P109: Bien. Y este cuadrado, pues hay que saberlo hacer. ¿Y cómo se fa el quadrat d’una 
divisió? Pues, en fin, es el cuadrado de lo de arriba... [...]... el cuadrado de una división es el 
cuadrado de esto. Sí, ¿no? Y ¿qué da esto? 
A52: Que... ¿Se podría hacer también no pasar el dos equis al otro lado? 
P110: Sí, pero entonces has darle vuelta al [...] y entonces has transformado en la propiedad 
de que el producto de cuadrados... Hombre, mientras me hagas las cosas bien hay diferentes 
caminos. Lo que sí que me gustaría estudiar es [...]. ¡Chicos! 
A53: Pero, entonces, ¿solo has puesto el cuadrado en el denominador? 
P111: No, en los dos... Ah, no, no: me lo he dejado... El cuadrado de... ¡Me vais a hacer este 
cuadrado y este cuadrado! ¡Y esto es como se hace! Joder...  
A54: Pues...  
P112: ¿Cómo se harían estos cuadrados? 
A54: Es que si te los... buah. 
P113: Bueno, claro, es que así... Lo digo siempre, en matemáticas no podéis ir pasando y 
olvidando. Estos cuadrados son de polinomios. ¿Sí? Y fijaros que de este cuadrado, ¿qué me 
va a salir? 
A54: Pues equis a la... Menos equis a la cuatro... 
P114: ¡Un polinomio de grado cuatro! Y por lo tanto cuando vaya a resolver esta ecuación 
¿qué me va a salir? ¿Una ecuación de qué tipo? 
A54: Cuarto grado. 
P115: ¡Cuarto grado! ¿Que se resoldría...? 
A54: ... haciendo el factor ese para... 
P116: Lo que llamamos “por Ruffini”. A veure, un problema no tiene por qué ser fácil, eh. És a 
dir, clar, uno va manejándose como... como puede y con la cosa, ¿vale? 
A55: Este es el típico problema de una hoja entera copiando... 
P117: Oh, que... ¡Copiando no!  
A55: Bueno, a ver... 
P118: ¡No copies! Copiar... ¡Haciéndolo! 



A56: Este es el típico problema que le sale a poca gente... 
A55: ¡Que tú no haces! 
P119: Bueno, sí pero... hay más difíciles en la vida... ¿Sí? Lo acabeu, si podeu... A veure, allí 
hay de más fáciles. Si voleu provar de diferents... Es que l’aventatja del toomates és que teniu 
les solucions i entonces si los haceis con las soluciones... M’escolta algú? 
A57: Sí... 
P120: Hostia... Per Setmana Santa mireu de practicar. No os metáis con esto si no porteu bé 
les equacions de primer grau, segon grau i sistemes, eh. Que también hay allí con soluciones. 
Demà fem algún més d’aquests i acabem de tancar-ho, que ja quasi surten, eh, estan sortint... 
A58: Estamos ya en la recta... 
P121: Las complicadas... 
A58: Pero bueno poco a poco... 
P122: ¿Cómo? Hombre, sí... habría que ir acelerando, que ya estáis en segundo de 
bachillerato... 
A58: ¿Segundo? 
P123: Bueno, dentro de un mes... 
A58: Uuuh esperemos que estemos en segundo... 
[La gent ja va recollint i posant-se en peu] 
P124: A ver, ¿de acuerdo? Després de Setmana Santa farem exponencials... m’escolta algú? 
A59: Sí... que después de Semana Santa haremos exponenciales... 
P125: ¡...y logaritmos! Eso quiere decir que tenéis que llegar ¿cómo?  
A60: ¡Frescos! 
P126: No, bueno, sí... Frescos aparte,  
A61: ¡Con ganas! 
P127: ...Y que con estas no tengáis problemas, porque... eso luego [...] 
 
[Els alumnes acaben de sortir de l’aula] 
 
 
  
 
 
 
 


