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1. Introducció 
 
Un dels principals problemes que comporta l‟ensenyament i que es pot trobar un docent a l‟aula 
és la manca d‟interès per part de l‟alumne o alumna

1
 per la matèria que s‟ensenya. És a dir, el 

que es coneix per manca de motivació. 
 
En aquest treball es pretén fer una introducció al concepte de motivació des d‟un punt de vista 
pràctic, mirant de trobar els diferents components que el conformen a partir d‟investigacions 
que s‟han produït a les últimes dècades, de manera que pugui orientar en major o menor 
mesura les intervencions docents a l‟aula a fer que els estudiants posin més interès a les 
classes i, més precisament, al seu propi aprenentatge. 
Un cop definits diversos aspectes de la motivació es proposaran dues metodologies a l‟aula, 
estudiades per experts com Freudenthal, els problemes contextualitzats de la matemàtica 
realista i l‟aprenentatge per projectes. 
També es pretén fer d‟espectador a classes reals de matemàtiques que seran gravades en 
àudio, per tal de poder observar quins mètodes de motivació fan servir els professors, i si 
coincideixen amb els estudiats durant el treball. 
Per finalitzar, s‟exposarà l‟experiència a l‟aula de la posada en pràctica d‟una activitat de 
classe, un problema contextualitzat, i s‟analitzaran els seus elements motivadors. Es farà una 
enquesta als alumnes per tal que puguin proporcionar feedback del seu punt de vista. 

                                                
1 Aquest escrit no pretén ser sexista. D‟ara en endavant, amb l‟utilització del masculí a la paraules “alumne”, “professor” 

o “els alumnes” m‟estaré referint tant a “alumna” com “alumne”, tant a “professor” com a “professora” i tant a “les 
alumnes” com “els alumnes”.  
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2. Què és la motivació? 
 
Etimològicament, la paraula motivació prové del llatí “motivus”, que vol dir moviment. En aquest 
sentit, allò que és “motivant” haurà de moure alguna cosa. 
Trechera [2] defineix la motivació com “el procés psicològic pel qual algú es planteja un 
objectiu, fa servir els mitjans adequats i manté una determinada conducta amb el propòsit 
d‟aconseguir aquest objectiu”. 
Geen, Beatty i Arkin [3] defineixen motivació com “els processos interpersonals que dirigeixen, 
activen i mantenen un comportament”. S‟utilitza per indicar, per exemple, per què una persona 
treballa una activitat en lloc d‟una altra que podria fer i per què continua fent aquella tasca en 
comptes de variar i fer-ne unes altres. 
 
Hi ha diverses classificacions de motivacions. Skinner [4] en fa una primera dividint els estímuls 
motivants en externs i interns, segons si físicament provenen de l‟entorn de la persona que els 
rep o són generats per la mateixa persona de forma natural i espontània, provocant en l‟individu 
la necessitat de fer una activitat. 
 
Mattos [5] fa una divisió de la motivació interna en motivació intrínseca i motivació extrínseca: 

- La motivació intrínseca és la que fa que un individu realitzi una activitat únicament pel 
plaer de realitzar-la. D‟aquesta en parlarem de manera més àmplia en aquest treball. 

- La motivació extrínseca es la que apareix quan la persona realitza una activitat no tant 
perquè vulgui fer-la, si no per les avantatges que comporta realitzar-la. Podem distingir 
tres tipus de comportaments que caracteritzen la motivació extrínseca: 
 Regulació externa: el comportament és regulat mitjançant elements externs tals 

com càstigs o premis. Per exemple, seria l‟alumne que estudia per un examen 
perquè els seus pares el castigaran si suspèn.  

 Regulació introinjectada: la persona internalitza els motius pels quals realitza les 
accions, però aquesta internalització no és espontània si no que és limitada a 
regulacions externes del passat. És el cas de l‟alumne que estudia diàriament 
perquè l‟avaluació anterior va anar malament degut a la manca d‟estudi diari. 

 Identificació: l‟individu s‟automotiva per realitzar les tasques perquè assumeix com 
a propis certs valors i actituds que prèviament podien ser imposades de manera 
externa. Els estudiants amb aquesta motivació s‟esforcen a l‟estudi pel sentit del 
deure i perquè han assumit que una bona educació és “bona per ells” i perquè 
“tenir coneixements és beneficiós” (Harter [7]). 

 
Félix García Legazpe [8] afirma que les conseqüències de la motivació externa són 
generalment negatives, ja que per a fer que un individu mantingui l‟interès se l‟ha d‟estar 
estimulant permanentment amb aquests reforços externs i en el moment en que desapareixen 
aquests estímuls molt poques vegades continua la motivació.  
 
A les properes seccions, el treball es centrarà més a la motivació intrínseca, ja que es 
considera que és la motivació que s‟ha de potenciar a l‟aula per ser la més intensa i tenir un 
període de efectivitat més llarg de cara a l‟aprenentatge de l‟alumne (Gómez Chacón [6]). 
Especialment a la secció 3 es farà un anàlisi detallat de les diferents parts en que es compon la 
motivació intrínseca. 
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3. Motivació Intrínseca 
 
És aquella que ve donada de manera natural. Es tracta dels impulsos que porten a algú a 
realitzar una determinada tasca sense necessitat de rebre cap estímul extern. És a dir, és allò 
que fa que algú realitzi la tasca perquè li ve de gust, per la satisfacció que li dona a aquesta 
persona el fet de dur-la a terme. 
Psicòlegs com Ryan i Deci [A] suposen l‟existència d‟aquesta motivació intrínseca a l‟ésser 
humà a l‟hora de resoldre reptes. Es recolzen per fer aquestes suposicions, per exemple, en 
tots els reptes que resol un nen petit a mesura que va creixent: els esforços que fa per tal 
d‟aprendre a obrir una porta o trobar la manera de pujar unes escales el gran repte d‟aprendre 
a caminar. Si el repte és massa difícil, el nen es pot frustrar i el deixarà de banda, al menys 
durant un temps, fins que adquireixi l‟habilitat suficient per enfrontar-s‟hi. Si és massa fàcil, es 
cansarà aviat i li donarà molt poca importància, buscant un nou repte més entretingut.  
 
Les ganes per enfrontar-se i resoldre reptes és la base de la motivació que un docent es troba 
amb els alumnes a l‟aula i està constituïda per diverses parts que s‟han d‟alimentar. 

 
 
3.1. La necessitat d’autonomia 
 
Qualsevol alumne, de fet qualsevol persona, busca la llibertat, ser capaç de fer les coses per si 
mateixa i de controlar la seva pròpia vida. Els docents han de fomentar aquesta cerca, amb 
l‟objectiu que cada alumne pugui arribar a ser autònom i independent, capaç de decidir. 
Aquesta necessitat d‟autonomia es veu satisfeta quan realitza una tasca que no ha estat 
imposada per un element extern, si no que realitza perquè vol.  
Elements externs habituals a l‟aula són l‟ús de “càstigs” i “recompenses”. 
Segons Piaget [10], psicòleg que va aportar a la ciència, entre d‟altres, la teoria del 
desenvolupament cognitiu, els càstigs poden ser de dos tipus: expiatoris i recíprocs. 
Quan el càstig té poc a veure amb la falta que pot haver comès un alumne, com ara podria ser 
fer copiar un enunciat cinquanta vegades per parlar amb un company o interrompre la classe, 
només per a que la falta quedi penada es diu que és un càstig expiatori. Quan el càstig que 
s‟aplica a aquell que ha fet una falta és conseqüència de la falta realitzada, com ara la pèrdua 
de confiança en l‟infractor que ha comès la falta de mentir, s‟anomena càstig recíproc. 
El primer tipus de càstig és el que sol aplicar-se per reprendre algú que s‟ha saltat una norma 
imposada per l‟autoritat, mentre que el segon acostuma a anar lligat al concepte d‟igualtat 
social i cooperació, ja que pretén que l‟infractor pateixi el mateix mal infligit.  
A l‟aula, en general, l‟alumne es troba en situacions d‟imposició de normes per part de 
l‟autoritat (per exemple el docent o les normes del centre) que ha d‟acatar, en front de càstigs 
que habitualment són expiatoris (com poden ser un “parte” o ser expulsat de classe). Aquest 
acatament gratuït de les normes porta a un debilitament de l‟autonomia personal que es 
tradueix en forma de conformitat cega, engany o rebel·lió.  
La conducta rebel és clarament negativa per al desenvolupament de l‟aprenentatge. D‟altra 
banda, si un alumne escull el conformisme, deixa de pensar i es deixa portar per les normes 
establertes; no ha de prendre cap decisió: només ha d‟obeir. Queda l‟engany, on l‟alumne es 
preocupa més en aparentar que està seguint les normes, traient d‟aquesta forma importància a 
la classe en sí. 
Les recompenses poden ser efectives durant un temps, però acostumen a eliminar la voluntat 
pròpia i per tant la seva autonomia, disminuint la motivació intrínseca. 
 
Per tal de mantenir aquesta autonomia, Raffini [11] proposa diferents maneres de que l‟alumne 
pugui escollir a l‟aula, disposi d‟algunes opcions on poder decidir. D‟aquesta manera, l‟alumne 
adquireix compromís i responsabilitat, ja que ha de fer-se càrrec de les pròpies decisions que 
ha pres. Qualsevol possibilitat d‟elecció, per petita que sigui, contribuirà a generar autonomia. 
El docent pot fer servir a l‟aula, per augmentar l‟autonomia i en conseqüència la motivació 
intrínseca de l‟alumnat, diferents estratègies que desemboquen en que els alumnes prenen 
algunes decisions. 
Per exemple, a l‟hora de començar una Unitat Didàctica, pot donar-se el cas que existeixin 
diferents activitats que permetin aprendre-la. Si el professor dona les opcions a la classe per tal 
que siguin els alumnes, mitjançant el procediment adient (pot ser una votació a mà alçada, o un 
repartiment de les activitats a diferents grups d‟alumnes), els qui decideixin quina fer una o altra 
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activitat, es veuran molt més compromesos i motivats a realitzar-la que no si el docent imposa 
l‟activitat. 
Si se‟l deixa escollir la data d‟entrega d‟un treball, o la data d‟una prova d‟avaluació o examen, 
l‟alumnat reconeix un compromís propi del que s‟ha de responsabilitzar. 
Per a que puguin escollir lliurement, s‟ha de generar un clima de confiança a l‟aula, convidant a 
que els alumnes s‟arrisquin a decidir. S‟ha de mostrar que el cometre errors és un fet natural 
que ajuda fortament a aprendre i s‟han d‟impedir les burles dels companys que vulguin riure 
d‟aquests errors. 
Per suposat, a l‟hora de restringir el comportament d‟alumnes disruptius a l‟aula, l‟ideal és 
explicar per què aquella conducta no és adient amb motius lògics que siguin fàcilment 
entenedors. D‟aquesta manera, l‟alumne disruptiu pot adonar-se de la seva responsabilitat, 
mentre que si el docent fa ús de càstigs, la responsabilitat recau en ell. 
 

 
3.2. La necessitat de sentir-se capaç 
 
Parella a la necessitat d‟autonomia hi és la necessitat de l‟alumne de sentir-se competent en 
els intents per comprendre i dominar la situació.  
Robert White [12] defineix el concepte de motivació per a la competència com “la capacitat per 
a interactuar amb l‟ambient”. Ell va afirmar que tots els éssers humans tenen la necessitat, des 
del naixement, de sentir-se capaços. Aquesta necessitat es veu clarament als nens petits a la 
seva manera de provar-ho tot, d‟encendre i apagar interruptors compulsivament, per exemple. 
Pot semblar que facin accions d‟aquesta mena per tal de fer enfadar els pares, però també pot 
veure‟s des del punt de vista de que estan tractant de controlar allò que els envolta. La 
necessitat de sentir-se capaç és la que impulsa al nen a aprendre a caminar, tot i les 
nombroses caigudes, i la que impulsa l‟adult a resoldre un problema o comprendre una idea tot 
i ser massa complexa. 
L‟aprofitament d‟aquesta característica inherent de l‟ésser humà pot ser una bona eina a la 
classe. Si els alumnes se senten capaços de realitzar l‟activitat que toqui a cada Unitat 
Didàctica, estaran més motivats per a realitzar-la. Clar que l‟activitat ha d‟estar supeditada als 
coneixements dels alumnes: una activitat massa fàcil, de la que tots seran molt capaços de 
realitzar, pot avorrir i desmotivar a l‟alumnat, que voldrà abandonar l‟activitat i dedicar-se a una 
altra que suposi més repte. Aquest tipus de desmotivació pot observar-se, per exemple, en 
músics que adquireixen una habilitat tan alta que es pot considerar pràcticament insuperable. A 
matemàtiques sempre es pot trobar un nivell de dificultat superior, de manera que les activitats 
es poden organitzar de manera que quedin problemes oberts, on els alumnes més destacats 
puguin investigar. D‟aquesta manera també es solucionen alguns dels problemes que 
comporten les diferències al ritme d‟aprenentatge dels alumnes. 
L‟important és que els alumnes tinguin una certa sensació d‟èxit amb els problemes amb que 
s‟enfrontin a l‟aula que els motivi a continuar avançant. 
 
 

3.3. La necessitat de pertinença i relació 
 
Una necessitat que té l‟ésser humà com a ésser social és, segons Rudolph Dreikurs [13], 
psicòleg nord-americà, la de pertànyer a un grup i poder-se relacionar amb altres persones. Ell 
ja va afirmar al 1968 que, de fet, que un individu en fase de creixement se senti aïllat, rebutjat i 
sòl pot ser allò més dolorós que li pot succeir.  
Aquesta necessitat influeix sobre la motivació intrínseca dels alumnes, que busquen 
l‟acceptació dels companys i del professor dins del grup i volen evitar ser catalogats amb 
etiquetes mal considerades per la societat, com poden ser “ullet del professor”, “burro”, “pilota”. 
Per a això s‟ha de buscar un ambient a l‟aula d‟amistat i cooperació entre els alumnes, provant 
d‟eliminar la competència entre ells i augmentant una competència col·lectiva contra la 
ignorància. 
Quan un nen no se sent acceptat per la societat i se sent inferior tendeix a fugir d‟aquesta 
situació mitjançant mecanismes per compensar-la. Aquestes estratègies solen buscar el cridar 
l‟atenció de manera més directa. L‟alumne vol un lloc al grup i en troba com a “pallasso” de 
l‟aula, el “violent”, el “que passa de tot”, el “preferit del profe”, el “rebel”. Permetent conductes 
d‟aquest tipus, l‟alumne en qüestió s‟esclavitza de l‟aprovació dels demés i disminueix la 
confiança en sí mateix. 
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El docent, a l‟aula, ha de procurar donar suport a tots els alumnes i ajudar-los a sentir-se ben 
integrats en el grup. 
Raffini [11] diu que “satisfer la necessitat de pertinença i relació proporciona la seguretat que 
els alumnes necessiten per enfrontar riscos i expandir els límits de la seva identitat”. 
 
 

3.4. La necessitat d’autoestima 
 
El concepte de sí mateix és la percepció que té una persona de les seves qualitats i els seus 
defectes; l‟autoestima és el valor que l‟individu dona a aquesta percepció de sí mateix. És a dir: 
una persona pot tenir un concepte propi que inclogui que és poc hàbil amb instruments 
musicals, però el que afectarà a l‟autoestima és el valor que aquella persona doni al fet de ser 
hàbil o no tocant un instrument. 
Reasoner [14] definia l‟autoestima com a l‟apreciació del propi valor i importància, 
caracteritzada per la possibilitat de responsabilitzar-se d‟un mateix i actuar de manera 
responsable cap als demés. 
Raffini [11] fa un anàlisi d‟aquesta definició, remarcant els tres pilars de la mateixa. El 
reconeixement de la importància de l‟individu genera el desig de la gent d‟experimentar la 
sensació d‟autoestima, cosa que porta a realitzar tasques que generin sentiments d‟orgull i que 
valorin positivament el seu esforç. La possibilitat de responsabilitzar-se d‟un mateix es deriva 
d‟una sensació positiva del propi valor, que hauria de ser fomentada tant a casa com a l‟escola; 
en aquest sentit el docent és qui ha de fomentar uns valors que creïn un ambient de 
responsabilitat individual. Actuar amb responsabilitat de cara als demés: ja que per a poder 
respectar-se a sí mateix, un ha d‟aprendre a respectar els altres, amb les diferències i 
pensaments. A l‟aula, aquest últim és un dels punts més difícils de tractar, per les múltiples 
inseguretats i dubtes que tenen els estudiants, degut a la seva jove edat. 
Per a això, els professors han de ser capaços de proporcionar activitats que ajudin a l‟alumnat 
a entendre aquestes diferències, a aprendre escoltant el que diuen els altres i a assumir la 
responsabilitat de les pròpies accions . 
Per a desenvolupar una autoestima positiva, serà necessari establir la identitat personal de 
cada alumne, en contínua formació des de que és ben petit. El professor és un element 
important a la creació d‟aquesta identitat per les seves funcions avaluadores, i pot contribuir-hi 
molt positivament, amb comentaris que ajudin als alumnes a parar atenció sobre les pròpies 
característiques individuals que els permetin conèixer-se una mica millor. 
Tot aquest procés és especialment important a l‟adolescència, quan els estudiants intenten 
respondre la pregunta “Qui sóc?”. És una pregunta realment important que cal respondre, en 
major o menor mesura, i al professorat li toca “aguantar” aquesta etapa de la vida de les 
persones. Els adolescents estan en risc de perdre‟s a la cerca d‟aquesta pregunta i és a la mà 
del docent l‟oportunitat d‟ajudar-los, guiant-los per les diferents opcions de que disposen els 
seus alumnes, i donant-los ànims en forma de comentaris positius sobre les seves qualitats i 
febleses. S‟ha d‟evitar caure en la irritació que pugui causar tanta confusió i inconsistència per 
part dels joves, ja que són elements naturals de l‟etapa que estan vivint. 
 
 

3.5. La necessitat de participar i gaudir 
 
William Glasser [15], psiquiatra, afirma que la necessitat d‟alegria i diversió és una altra 
característica pròpia de l‟ésser humà. 
És bastant normal que a la creació d‟activitats per a complir amb el Currículum obligatori, el 
docent es preocupi més dels continguts de l‟assignatura en detriment de satisfer aquesta 
necessitat, però això pot arribar a ser molt antiproductiu. Si es permet que l‟alumne caigui en el 
tedi, s‟elimina el que podia haver-hi de motivació intrínseca en ell. 
Una activitat que motivi intrínsecament és divertida per definició, però també es poden trobar 
activitats que causin alegria proposades per elements externs. 
Hi ha estudis que mostren que els estudiants es motiven més si el docent que fa la classe ho fa 
amb entusiasme i amb ganes de fer la seva feina. L‟aprenentatge i el treball dur poden anar 
parells al plaer, i quan passa això és quan millor s‟ho passen els estudiants... i el mateix 
professor. Es tracta, doncs, de que el docent entusiasta adquireixi la capacitat de seleccionar 
aquelles activitats que més s‟identifiquin amb les necessitats i experiències reals dels alumnes, 
per tal que aquests puguin sentir atracció per elles i divertir-se mentre treballen. 
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4. La motivació a l’aula: dos enfocaments 
 
Tenint en compte que a l‟escola trobem poques vegades la motivació en una forma únicament  
intrínseca, Pinchtrit i De Groot [16] destaquen dos components importants d‟allò que motiva als 
alumnes a aprendre a classe: el valor que donen als objectius i les atribucions causals que 
realitzen d‟allò que perceben. 
 
 

4.1. Objectius 
 
Els objectius que es plantegen els alumnes són bons indicadors de la motivació que presenten. 
Podem diferenciar diferents tipus d‟objectius, segons estiguin relacionats amb la valoració 
social, amb la tasca a realitzar en sí mateix o relacionades amb l‟individu. 
Segons Dweck [17], els objectius relacionats amb l‟individu encara es poden precisar 
diferenciant entre objectius d‟aprenentatge i objectius de rendiment, i varien segons el concepte 
que té cada alumne de la seva capacitat.  
Els primers es tradueixen en un desenvolupament de les capacitats de l‟alumne, d‟aprendre; 
els segons, volen trobar el reconeixement extern de la seva competència a la matèria 
estudiada, en forma de judicis positius, donant molta menys importància als coneixements.  
Els alumnes que es proposen objectius d‟aprenentatge acostumen a intentar realitzar tasques 
més difícils i que presentin algun tipus de repte. No tenen un temor explícit als errors que 
puguin cometre, si no que veuen en ells bones oportunitats d‟aprenentatge, i gaudeixen de la 
realització de la feina. El símil més adequat en aquest cas és el del viatger que gaudeix més 
del camí que del fet d‟arribar a bon port. Aquests alumnes sempre preferiran feines on es pugui 
aprendre abans que tasques de repetició o consolidació, on ja sàpiguen el que es fa: posen a 
prova la seva capacitat, i els desmotiva allò que ja saben fer i dominen. Tant és així que se 
senten atrets per la incertesa, volen resoldre-la o al menys intentar-ho i veuen el professor com 
a una font d‟informació i ajuda. 
Els alumnes amb objectius de rendiment, a la contra, busquen arribar a la solució de la manera 
que sigui, sense importar gaire quins són els mitjans per trobar aquesta solució: l‟important són 
els resultats. No pretenen aprendre del camí, sinó demostrar que poden realitzar la tasca amb 
èxit. Per aquest motiu prefereixen exercicis que ja sàpiguen fer i esquiven els reptes que 
puguin posar en dubte la seva capacitat. L‟incertesa és enemiga, la veuen com a una amenaça 
contra la seva competència. Si aprenen com resoldre una feina, entrenen el mètode per a 
destacar en aquells per sobre dels companys i rebre l‟aprovació de professors o pares, que 
veuen com a jutges que poden premiar o sancionar els seus resultats.  
 
A primera vista i tal com s‟exposen pot semblar que s‟estiguin menyspreant els objectius de 
rendiment a favor dels d‟aprenentatge, però el cert és que per a aconseguir uns millors 
resultats a l‟aula l‟ideal és combinar-ne els dos, com indiquen algunes investigacions [13], i no 
fomentar només objectius d‟aprenentatge. 
 
 
4.1.1. Actuacions concretes a l’aula encarades als objectius. 
 
Hi ha determinades estratègies que permeten potenciar les dues versions d‟objectius [14] de 
manera implícita: 
- Facilitar certa tolerància a l‟error: evitar que els alumnes agafin tanta por a cometre errors 

mentre realitzen una feina per tal que s‟atreveixin a atacar-la. Fer veure als alumnes que 
aprendre dels errors és una manera vàlida d‟aprendre. 

- Utilitzar l‟aprenentatge cooperatiu enfront el competitiu: la competència directa entre 
alumnes és una font de baixes expectatives, a més de ser clarament un element de 
motivació extrínseca. Només tindrà bons resultats quan tots els alumnes tinguin un nivell 
d‟habilitat similar i competir entre ells no deixi a ningú en evidència o en un clar 
desavantatge davant dels més aptes. En canvi, la proposta de treballs cooperatius o en 
grup potencia la motivació intrínseca, sempre que els grups de treball siguin ben 
cohesionats i tothom pugui aportar ni que sigui mínimament al desenvolupament del treball. 

- Buscar l‟equilibri entre la motivació intrínseca i la motivació extrínseca, és a dir, mirar de 
reforçar la intrínseca amb petits impulsos positius externs. S‟ha d‟evitar destruir la possible 
motivació intrínseca que pugui tenir un alumne amb comentaris massa negatius sobre una 
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tasca realitzada amb aparent èxit (segons l‟alumne); la frustració pot portar-lo a una 
negativa de tornar a intentar fer-la. 
Abusar dels premis és molt censurable, especialment si són del tipus “Si fas això, 
guanyaràs allò”, però poden ser un molt bon element de suport si són en forma de beneficis 
obtinguts a través de la mateixa tasca, com poden ser determinades propietats d‟un objecte 
matemàtic que es trobin per mitjà de l‟activitat i que el professor pot remarcar atribuint als 
alumnes el fet d‟haver-la redescobert. 

- Proporcionar “feedback” de manera adient, Tosti [15], no només per a corregir 
procediments incorrectes a les tasques realitzades per l‟alumnat sinó per a remarcar els 
aspectes positius de la feina feta. El “feedback” negatiu també s‟ha de proporcionar, però 
de manera curosa, sense gratuïtats innecessàries. 

- Variar els estils de treball a l‟aula. Per molt que un tipus concret d‟activitat doni bons 
resultats de motivació una vegada o dues, la repetició continuada d‟un modus operandi 
desgastarà la motivació intrínseca de l‟alumnat. Les sessions d‟exposició individual del 
professor poden ser poc motivants per un tipus d‟alumnat acostumat a rebre únicament 
classes magistrals, però si el professor fa una exposició puntual, en un interval de temps 
raonable, pot captivar els alumnes davant de la novetat. De la mateixa manera, una 
exposició de diapositives, el primer dia pot encantar l‟alumnat però una constància 
excessiva d‟aquest mètode desembocarà al tedi. 

 
Per a que aquesta metodologia tingui un bon efecte, s‟ha de fer una bona planificació, 
especificant: 

1- L‟objectiu de l‟activitat. 
2- La tasca a realitzar. 
3- La manera en que s‟avaluarà l‟activitat. 

 
I tenint en compte: 

1- L‟avaluació dels objectius segons la seva dificultat, complexitat i importància. 
2- Les prioritats entre els objectius, 
3- Una coordinació entre els objectius de diferents activitats, per tal d‟evitar conflictes i 

repeticions. 
 
 

4.2. Atribucions causals 
 
Un altre factor que cal tenir en compte a la motivació de l‟estudiant és la teoria de les 
atribucions causals de Heider [21], també anomenada “teoria ingènua”. Aquesta sorgeix de 
suposar que l‟ésser humà està motivat per buscar les causes dels fets que l‟envolten, és a dir, 
comprendre el seu entorn, preguntant-se “el per què de les coses”, i proposa que un individu 
actua d‟una manera determinada degut a unes causes ambientals i personals que influeixen 
sobre ell, i degut a allò que causarà en actuar d‟aquella manera. 
Així, Heider diu que les accions que realitza una persona les fa en funció de factors personals 
d‟influència com són la capacitat i l‟esforç i de factors ambientals, relatius al seu entorn. 
Els factors ambientals poden subdividir-se, al seu torn, en factors relativament estables (per 
exemple, la dificultat d‟un problema) i factors variables (per exemple, el moment del dia o el 
temps meteorològic). 
Heider assenyala que, a moltes situacions de la vida, l‟anàlisi de les causes de l‟efecte d‟una 
acció es concentra als components personals, és a dir: un efecte s‟atribueix a la persona que el 
causa. En aquest anàlisi, un dels criteris decisius és la intenció amb que una persona realitza 
una acció o, dit d‟una altra manera, l‟objectiu que es busca en el moment de realitzar l‟acció. 
 
Rotter [22] defineix el “locus of control” (lloc de control), com “la causalitat percebuda per 
l‟individu dels resultats d‟un determinat comportament”. Aquest lloc de control pot ser intern, si 
l‟individu s‟identifica com a responsable del seu propi rendiment, o extern, si la persona veu 
com a responsables del seu rendiment a altres, a la sort o a circumstàncies que escapen del 
seu control. 
A l‟educació ens trobem davant la següent situació, segons Fanelli [23]: si un professor 
s‟expressa de forma consistentment clara, poden ocórrer dos successos: 

1) Que una determinada conducta de l‟estudiant suposarà un resultat gratificant per ell i 
per tant incrementant la probabilitat de que hi hagi recurrència d‟aquesta conducta; 
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2) Que la conducta d‟una altre alumne determinarà un resultat no gratificant per ell, amb la 
qual cosa disminuirà la probabilitat de recurrència d‟aquella conducta. 

 
Diversos estudis (Phares [24], Todt [25] i Rotter [26]) mostren que, en general, quan s‟instrueix 
a un grup d‟individus als quals se‟ls informa de que els resultats de la seva feina depenen 
exclusivament de la seva habilitat (control intern), aquests responen amb un augment de les 
expectatives d‟èxit i disminució de l‟expectativa de fracàs després d‟haver experimentat un 
fracàs. I succeeix el contrari si al grup se l‟informa que els resultats del seu treball depenen 
majorment de la casualitat (sort – control extern).  
 
Weiner [27] afirma que les manifestacions de la motivació per al rendiment també estan 
influenciades per processos cognitius, essent les principals les atribucions causals. 
Concretament, les atribucions causals en contextos relacionats amb el fet d‟aconseguir alguna 
meta fan referència a les causes percebudes del fracàs i de l‟èxit. 
 
 
4.2.1. Actuacions a l’aula encarades a les atribucions causals. 
 
Després d‟analitzar les teories de Heider, Rotter i Weiner i els estudis citats, García López [28] 
arriba a les següents conclusions: 
- Segons la teoria ingènua de la conducta, la motivació d‟un alumne està dirigida per la 

influència de factors de l‟entorn i de factors personals tals com l‟esforç i les capacitats.  
- Els alumnes entren a la situació de l‟aprenentatge amb unes determinades expectatives 

que relacionen amb els resultats probables de les seves accions. El professor ha de 
correspondre aquestes expectatives amb el suficient feedback, per tal que cada alumne 
pugui conèixer si ha arribat a les seves expectatives i en quina mesura. Una manca de 
resposta per a les expectatives influirà en la manera d‟encarar noves propostes educatives 
del professor. 

- La motivació per a l‟èxit és major quan s‟atribueix a la capacitat de l‟alumne (lloc de control 
intern) que quan s‟atribueix a la casualitat (lloc de control extern). A l‟aula, doncs, s‟han de 
fomentar activitats que no depenguin de l‟atzar, sinó que depenguin exclusivament de les 
capacitats dels alumnes. 

- Quan un alumne aconsegueix l‟èxit, el resultat s‟atribueix a l‟alta capacitat, a l‟esforç 
realitzat, a la facilitat de la tasca o a la bona sort; quan fracassa, s‟atribueix a la poca 
capacitat, la falta d‟esforç, la dificultat de l‟activitat o la mala sort. Els resultats a l‟aula 
sempre s‟han de dirigir a l‟assoliment de l‟èxit escolar, per això les activitats s‟han de 
plantejar amb una progressió adequada que eviti el fracàs de l‟alumnat. 

- Els alumnes altament motivats a l‟estudi atribueixen els seus fracassos a la falta d‟esforç, 
mentre que els estudiants amb baixa motivació perceben els fracassos com a falta de 
capacitat. Aquí el professorat ha de saber distingir els diferents alumnes: als alumnes 
altament motivats se‟ls podrà retreure la manca d‟esforç, ja que ells en són conscients i 
això els pot ajudar a esforçar-se una mica més; als alumnes amb baixa motivació, en canvi, 
se‟ls ha de conscienciejar de que les seves capacitats no han de ser una barrera en el camí 
al seu èxit escolar. 

- Els alumnes altament motivats cap a l‟assoliment de l‟èxit escolar atribueixen el seu èxit a 
ells mateixos (capacitat i esforç), mentre que l‟alumnat amb baixa motivació l‟atribueix a 
factors externs (sort). El professorat ha d‟atribuir sempre l‟èxit dels alumnes als factors que 
reforcin positivament la seva motivació, és a dir, a factors interns.  
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5. Activitats per motivar 
 
Amb tot el que s‟ha vist fins ara, el problema a resoldre es convertiria en “què fer a l‟aula” per 
tal que els alumnes volguessin estudiar matemàtiques i estiguessin motivats per a aprendre-
les. En aquest treball destaquem quatre tipus d‟activitats: problemes contextualitzats, projectes, 
activitats fora de l‟aula i excursions. 
 
 

5.1. Problemes contextualitzats – Matemàtica Realista. 
 
Per a Bressan i altres [29], els problemes de matemàtiques contextualitzats són aquelles 
situacions-problema que contenen una part narrativa accessible, imaginable i significativa que 
orienten als alumnes tant cap a la naturalesa dels models matemàtics, eines i operacions que 
cal utilitzar com a les característiques i el grau d‟exactitud de les respostes que s‟obtenen. 
Als llibres de text, en general, apareixen poques vegades aquest tipus de problemes i el que sol 
aparèixer amb freqüència són situacions amb “forma” de problemes, és a dir: enunciats de tipus 
matemàtic fortament lligats al tipus d‟operació que es vol exercitar, on el context és irrellevant 
per a la comprensió i resolució del problema. 
Actualment, els alumnes estan tan habituats a aquests exercicis que davant la situació 
d‟autèntics problemes contextualitzats, busquen una mecanització per a resoldre‟ls. Eliminen 
automàticament el context i es queden amb els números dels enunciats, que sumen, resten o 
multipliquen segons criteris poc crítics, sense fer servir el seu sentit comú i el que saben de 
situacions de la vida real (Greer [30], Lave [31]). 
 
Si es considera el context com a aspecte intrínsec al problema, els alumnes poden imaginar la 
situació plantejada, representar-la esquemàticament mitjançant un model i, a través d‟aquest 
model, resoldre la situació. 
Una de les condicions necessàries per a treballar amb aquest tipus de problemes és que el 
context sigui familiar i significativa per a l‟alumne, per tal que puguin fer servir coneixements 
previs a la modelització i resolució del problema. 
 
Aquest tipus de didàctica de les matemàtiques és anomenat Educació Matemàtica Realista 
(EMR), i es considera fundador al Dr. Hans Freudenthal (1905-1990), matemàtic i educador 
alemany que va desenvolupar la seva teoria a Holanda des de finals dels seixanta. 
Bressan [B] enumera els principis de l‟EMR i que són també els principis dels problemes 
contextualitzats: 
 
- Principi d‟Activitat: la idea fonamental de Freudenthal és que la matemàtica ha de ser 

pensada com a una activitat humana a la que totes les persones hi poden accedir, i la millor 
manera d‟aprendre-la és fer-la; és a dir: no té sentit donar les matemàtiques “fetes”, sinó 
que cal que els alumnes facin les matemàtiques (matematitzin). No es tracta de que 
aprenguin algoritmes, sinó de que trobin ells mateixos l‟algoritme. 
 

- Principi de Realitat: donat que les matemàtiques s‟originen per a l‟organització de la realitat, 
l‟aprenentatge matemàtic també hauria d‟originar-se en aquesta realitat. Això significa 
mantenir les matemàtiques connectades al món real i existent, però també a tot allò 
realitzable, imaginable o raonable pels alumnes. En aquest sentit, resultarà tan real parlar 
de cotxes que es creuen a una autopista per a alumnes de tercer d‟ESO com parlar de 
paràboles (sense cap additiu, paràboles matemàtiques) a Batxillerat: el que importa és que 
els alumnes trobin el context natural. S‟ha d‟aprofitar tot el que l‟alumne ja sap. 
Es tracta, doncs, de presentar els problemes en contextos de la vida diària de manera que 
els alumnes s‟hi sentin identificats, puguin imaginar les situacions en qüestió i a partir  
d‟aquí fer servir el sentit comú i utilitzar els processos de càlcul, estratègies de resolució i 
els models matemàtics que millor serveixin per a organitzar-les. 
És important que, a la cerca d‟aquests problemes, el context sigui considerat part intrínseca 
del problema i no només un “soroll” que cal eliminar. Freudenthal [32] remarca: “enfocar el 
context com a un soroll que pot pertorbar la claredat del missatge matemàtic és un error: el 
context en sí mateix és el missatge i són les matemàtiques les que permeten descodificar-
lo”. 
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- Principi de Reinvenció: per Freudenthal [32], la matemàtica és una forma de sentit comú 
ben organitzada: “Les experiències del sentit comú a la vida real cristalitzen en regles, i 
aquestes regles es transformen de nou en sentit comú a un nivell més alt, constituint la 
base per una matemàtica d‟ordre superior.” 
Per aconseguir això, Freudenthal proposa donar l‟educació matemàtica als alumne en 
forma de camins guiats: es tracta de “reinventar” les matemàtiques, al igual que es van 
inventar per primera vegada, ja que així als alumnes els hi queda molt més clar. El docent, 
aquí, ha de fer d‟intermediari entre l‟alumne i el problema, en la comunicació sobre el 
problema entre els propis alumnes i entre les produccions informals dels alumnes (les 
seves produccions, les que han reinventat) i les eines formals, ja institucionalitzades de les 
matemàtiques. 
Per a orientar els alumnes en aquest tipus d‟activitats són importants per un docent la 
capacitat d‟anticipació a l‟alumne, l‟observació, l‟auto-observació i la reflexió sobre els 
aprenentatges a curt i llarg termini dels alumnes, per tal de poder conèixer les seves 
comprensions i habilitats, organitzar les activitats a l‟aula i donar peu a aquesta reinvenció. 

 
- Principi de Nivells: la matematització progressiva és la compleció de la reinvenció de la 

matemàtica. Els alumnes han de començar matematitzant un contingut o tema de la realitat 
per a després analitzar la seva pròpia activitat matemàtica. Aquest procés té dos punts de 
vista: la matematització horitzontal, on l‟alumne converteix el problema contextual en un 
problema matemàtic i la matematització vertical, on l‟alumne pensa ja només en 
matemàtiques i generalitza per tal d‟adquirir majors nivells de formalització matemàtica. 
Els alumnes, durant el procés de matematització progressiva, passen per quatre nivells de 
comprensió: situacional, referencial, general i formal. 

 Al nivell situacional, el coneixement de la situació i les estratègies és utilitzat en el 
context de la mateixa situació, amb el suport de coneixements informals, sentit comú 
i experiència. 

 Al nivell referencial apareixen els models gràfics o materials i les descripcions, 
conceptes i procediments que esquematitzen el problema, però encara referits a la 
situació particular original. 

 El nivell general és desenvolupa a través de l‟exploració, reflexió i generalització 
d‟allò aparegut al nivell referencial, però obrint pas cap a una visió matemàtica de les 
estratègies, superant el context original. 

 Al nivell formal es treballa amb els procediments i notacions convencionals, de 
manera abstracta. 

 
- Principi d‟Interacció: la EMR considera l‟aprenentatge de les matemàtiques com una 

activitat social. La discussió sobre les interpretacions de la situació problema, dels diferents 
procediments i justificacions de les solucions i de l‟adequació i eficiència dels mateixos té 
una importància molt gran. La interacció porta a la reflexió i a capacitar els alumnes per 
arribar a nivells de comprensió més alts. 
És, per tant, convenient, que aquestes activitats es realitzin amb el grup classe sencer o en 
grups heterogenis, treballant de manera cooperativa. L‟heterogeneïtat garanteix diverses 
maneres de pensar i que els alumnes aprenguin els uns dels altres. 

 
- Principi d‟Interconnexió o Estructuració: distingir clarament els diversos blocs del currículum 

és poc realista, en el sentit de que poques vegades les situacions problema pertanyen 
exclusivament a una branca de la matemàtica (per exemple), si no que acostumen a 
requerir l‟aplicació de diferents eines: no seria estrany haver d‟utilitzar geometria, àlgebra i 
estadística en un mateix problema. Freudenthal [32] proposa la interrelació d‟eixos el més 
aviat possible, tan fortament com es pugui. 

 
 

5.2. Projectes. 
 
Un altre tipus d‟activitat que es pot realitzar dins un curs d‟ESO, i que estimulen la participació 
dels alumnes són els projectes: activitats interdisciplinàries que estimulen el treball cooperatiu i 
presenten reptes una mica més complexos (Anderman i Midgley [33]). 
Els estudiants planegen, implementen i avaluen projectes que tenen aplicació directa al món 
real més enllà de l‟aula. 



 

Alguns elements per a la motivació. Aspectes que  14 
desperten l‟interès per les matemàtiques a l‟aula. 

Els projectes reuneixen les següents característiques específiques, enumerades per Dickinson 
[34] i altres autors: 
- Els projectes han de ser centrats a l‟alumne i dirigits per l‟alumne, per tal que es potenciïn 

les seva capacitats i es satisfacin les necessitats d‟autonomia de les que s‟ha parlat en 
aquest treball. 

- Han de ser clarament definits, amb un inici, un desenvolupament i un final. 
- El contingut del projecte és significatiu per als alumnes que el treballen, directament 

observable al seu entorn. 
- La situació de partida prové del món real. 
- És sensible a la cultura local i culturalment apropiat per als alumnes. 
- Els objectius específics estan relacionats amb els estàndards del currículum de les 

assignatures. 
- El resultat és un producte tangible que es pot compartir amb una determinada audiència. 
- Connecta l‟acadèmic amb la vida real i les competències laborals. 
- Comporta oportunitats de reflexió i autoavaluació per part de l‟estudiant. 
- S‟avalua mitjançant portafolis o diaris en comptes de fer-ho amb examens. 
 
L‟aprenentatge basat en projectes porta diversos beneficis per a l‟alumnat i per a les classes en 
sí. Prepara l‟alumnat per al món laboral (Dickinson[34]), en el sentit que els alumnes s‟exposen 
a una gran varietat d‟habilitats i de competències com ara la col·laboració en equip, la mateixa 
planificació dels projectes, un fort poder d‟autonomia per a prendre decisions i control del 
temps. Tot això fa que augmenti de manera substancial la motivació en ells. Hi ha diversos 
estudis (Bottoms i Webb [35], per exemple) que mostren com augmenta l‟assistència a l‟escola, 
la participació a les classes i la disposició de cara a les tasques que s‟han de realitzar. El fet de 
connectar de manera explícita l‟aprenentatge escolar amb la realitat fa que l‟alumne retingui 
major quantitat de coneixement i habilitats (Bottoms i Webb [35]): els alumnes fan servir les 
seves habilitats mentals en una forma que ells veuen més profitosa que no si haguessin de 
memoritzar informació sense aplicacions tan clares. A més, l‟ús de projectes, de la mateixa 
manera que els problemes contextualitzats, permeten la construcció del coneixement a partir 
de les necessitats. Fer projectes en grups permet que els alumnes interaccionin entre ells, 
compartint idees i escoltant les dels altres, expressar les pròpies opinions i proposar solucions 
o avaluar les solucions que proposen altres membres del grup: totes aquestes accions 
provoquen un augment directe de la motivació intrínseca, ja que facilita la satisfacció de quasi 
totes les necessitats (necessitat de pertinença a un grup, necessitat de sentir-se capaç, 
necessitat d‟autonomia i necessitat de participació, de manera directa) (Reyes [36]), i 
especialment, la necessitat d‟autoestima, per l‟orgull que comporta a l‟estudiant el poder 
aconseguir fer un treball que té valor fora de l‟aula. 
 
A l‟hora de plantejar un projecte, és important que els interessats (els alumnes) tinguin clars els 
objectius, per tal que el es faci una planificació i es pugui realitzar de manera efectiva. Tant el 
docent com el grup d‟alumnes han de poder fer un plantejament que expliqui els elements 
essencials del projecte i les expectatives que es tenen. Bottoms & Webb [35] proposen els 
següents punts que s‟han d‟especificar abans de començar el projecte: 
- Situació o problema inicial: s‟ha de poder descriure el problema o tema del projecte amb 

una o dues frases. 
- Descripció i propòsit del projecte: explicació més detallada de l‟objectiu final del projecte i 

com es durà a terme la solució. 
- Especificacions de qualitat: un llistat dels criteris que permetran avaluar acadèmicament el 

projecte de manera objectiva. 
- Regles o “pressupost”: guies per a la realització del projecte, temps necessari per a la seva 

compleció, acompliment d‟objectius a curt termini. 
- Especificació dels components del grup que realitzarà el projecte. 
 
El docent ha d‟identificar les habilitats i conceptes específics que l‟estudiant haurà d‟aprendre 
durant la realització del projecte, i formular els objectius acadèmics que se satisfaran. Aquí és 
la part més difícil de la proposta d‟un projecte, ja que, entre d‟altres limitacions, el projecte ha 
d‟estar contingut en major o menor mesura dintre del currículum del curs. Un cop formulats els 
objectius acadèmics, es tracta de que el docent guiï el grup a assolir-los, dins el seu projecte i 
de manera discreta per no disminuir massa l‟autonomia del grup. A banda d‟aquest últim punt, 
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és clar que el professor ha de ser-hi sempre disponible per a que el projecte no quedi estancat i 
ha de saber revifar el projecte en cas que perdi força. 
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6. Anàlisi d’intervencions reals a l’aula. 
 
En aquest últim apartat del treball analitzarem la part oral de dos intervencions a l‟aula de 
professors de matemàtiques, remarcant especialment els punts on es reforça la motivació de 
l‟alumnat. 
Les intervencions analitzades van ser seleccionades aleatòriament, sense buscar 
expressament que l‟activitat que és realitzés en ella hagués de ser més o menys motivant o 
diferent d‟altres. Es va demanar permís per a gravar als professors en el mateix moment de la 
gravació per tal de donar més validesa a l‟estudi. 
S‟ha de tenir en compte que són gravacions d‟àudio i que per tant només podem fer 
suposicions en quant al llenguatge no verbal utilitzat pels docents. 
 
 

6.1. Gravació 1 
 
Aquesta primera gravació (Annexos 1, gravació en àudio, i 2, transcripció) correspon a una 
classe de segon d‟ESO, corresponent al dia 12 d‟abril de 2011, dins l‟última setmana de 
classes abans de Setmana Santa. Degut a ser una classe de finals de trimestre, la classe conté 
una part important de repàs d‟allò que s‟ha fet a les últimes sessions i la professora fa un avanç 
del que es treballarà a classe a les properes sessions, després de les vacances de Setmana 
Santa.  
 
En començar la classe, es fa un recordatori de què és el que s‟estava estudiant a les sessions 
anteriors, i la professora pregunta en general als alumnes si saben resoldre els exercicis 
plantejats. El fet de preguntar-ho en general facilita la resposta dels alumnes: quan un d‟ells 
respon “Jo no” [A1]

2
, altres s‟animen a respondre i a participar a la classe. Perden la por a 

quedar en ridícul ja que no se senten sòls. 
Com que encara no han entès correctament com fer els exercicis, la professora diu als alumnes 
que no es preocupin suavitzant la situació amb “no passa res”, [P2], i proposa “deixar-ho 
aclarit”, [P3]. Amb això aconsegueix que els alumnes no vegin minvada la sensació de ésser 
capaços de realitzar l‟activitat. 
En fer peticions al grup per tal de continuar la classe, ho fa formulant les demandes de manera 
interrogatòria. Així sembla que el que estigui fent sigui una suggerència (“traiem un full, si us 
plau?”, [P3]).  
A l‟hora de començar l‟activitat, la professora té clar que vol que la facin escrivint a fulls de 
paper, i primer ho suggereix a la classe. En veure que hi ha alumnes que prefereixen fer-ho a 
ordinador, amb el portàtil del programa eduCAT1x1, intenta convèncer-los de que serà millor 
fer-ho a mà amb arguments lògics [P4].  
Els alumnes demanen l‟especificació dels aspectes tècnics de l‟activitat, confirmant aspectes 
de la motivació per als objectius dins de l‟aula [A7], i la professora mira de deixar clar [P6 – P7] 
com vol rebre la feina de classe, i explica per què la vol d‟aquella manera. 
A partir del minut 8:20 deixen de discutir els detalls tècnics i treballen els continguts de la 
matèria. Per a això la professora pregunta al grup classe i responen alumnes voluntaris. 
D‟aquesta manera ningú se sent obligat a respondre si no vol. La professora fa preguntes que 
busquen la resposta concreta, i si els alumnes no responen dona més pistes o comença frases 
confiant que algun alumne les acabi. És a dir: guia els alumnes cap a la resposta correcta, però 
de manera que hagin de ser ells els qui pensin una mica que s‟ha de fer [P16]. En ocasions, 
quan un alumne respon correctament, reconeix el mèrit d‟allò aconseguit mitjançant “molt bé” o 
similars i pronunciant el nom de l‟alumne que ha respost correctament [P19]. 
La professora mostra entusiasme quan surten les coses bé [P24] i acompanya l‟explicació amb 
una analogia amb el món real. En aquest cas parla de basquetbol perquè l‟alumna a qui està 
responent és jugadora.  
Un cop la gent ha començat a respondre a les preguntes, la professora procura que tothom 
participi. De fet, al llarg de l‟hora es pot observar que la docent pronuncia al menys una vegada 
el nom de tots els alumnes que hi ha a l‟aula. Si un alumne deixa de ser atès personalment pot 
perdre motivació, de manera que es tracta de no deixar-ne cap de sòl. A [P26], la docent 

                                                
2 [An] fa referència a la intervenció de l’alumne An a la classe, de manera que pugui diferenciar-se a la 

transcripció una intervenció d’una altra sense fer servir els noms dels alumnes i fàcilment localitzable. La 

notació [Pn] indica la intervenció n de la professora a la classe, recollida a la transcripció. 
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s‟adona de que hi ha un alumne que potser no se sent ben atès i li pregunta; l‟alumne respon 
correctament i ella li regala “molt bé”, o “vale” per aprovar les seves aportacions. 
Quan pregunta a algú que no sap la resposta, abans de respondre ella mateixa busca més 
alumnes: normalment algú coneix la resposta o té idees de com pot ser [P37]. 
Entre [P47] i [P52] té lloc una discussió entre la professora i una alumna que ha tingut una idea 
que se separa del fil conductor de la classe: l‟alumna resol una equació pel mètode del 
tempteig i la professora li diu que ja no s‟ha de fer d‟aquesta manera: ara s‟han de fer primer 
els càlculs per aïllar la incògnita. L‟alumna no sembla massa convençuda i insisteix que ella ha 
trobat la resposta, però la professora no li dona motius formals apart de “el procés sempre és el 
mateix” [P50]. Aquest punt seria desmotivant si l‟alumna estigués poc motivada, ja que treu 
valor a l‟aportació de l‟alumna, però aquesta no li dona més importància. 
A partir del minut 20:18 la classe canvia de tema, la professora vol aclarir què voldrà que facin 
els alumnes durant les vacances (uns exercicis, [P68]) i que s‟han de fer dues coses: donar 
notes a alumnes que encara no la tenen i tornar uns dossiers. 
Els alumnes, en fer massa soroll (parlant, cridant), són avisats per la professora, que utilitza 
motivació extrínseca (regulació externa), [P72], “minimitzeu el so perquè segons com farem 
l‟estadística i segons com ho farem de deures”. Els alumnes baixen el nivell de so, l‟avís és 
efectiu per a fer que els alumnes es concentrin al menys una estona. 
A continuació fa un altre cop de motivació extrínseca, [P75]: “si no em doneu el dossier us 
baixaré un punt la nota del trimestre. Així tal qual”. Aquí està fent servir la motivació del càstig, 
ja que penalitzarà a aquelles que no facin la feina. Es pot veure també com a premi, ja que el 
fet d‟entregar el dossier farà que tinguin un punt més a la nota. El fet de ser taxativa fa que els 
alumnes que s‟identifiquen amb el fet de “ho haver donat el dossier” despertin. 
A mesura que avança l‟hora, van sorgint noves feines que s‟hauran d‟entregar després de 
vacances. En adonar-se de que només dient-ho verbalment és probable que no quedi 
suficientment clar [P98]-[P99] decideix apuntar-ho a la pissarra per tal que hi hagi un registre 
visual. 
D‟entre les tasques que proposa per a l‟aula hi ha una especialment motivant: els alumnes han 
de fer una fotografia amb contingut matemàtic per a un concurs de fora del centre ([P100]-
P[111]). Aquesta activitat fomenta l‟autonomia i de sentir-se capaç, ja que es deixa el tema 
suficientment lliure per a que els alumnes facin el que vulguin, només amb unes poques 
normes. A més, es pretén que gaudeixin de l‟activitat, a la cerca d‟imatges amb sentit 
matemàtic, sent una activitat quasi-lúdica i fora de l‟aula; un autèntic problema d‟identificació de 
matemàtiques al món real. 
Un alumne l‟interromp cridant [A78], i la professora apel·la al seu sentit de la responsabilitat, 
intentant que reflexioni amb [P109] “tens un problema: no saps estar en una classe!”. És 
possible que aquí estigui a punt de perdre la paciència amb l‟alumne (de fet, no és el primer 
avís que li fa en aquesta hora: [P79], [P101]), però encara intenta fer-li entrar en raó. 
 
A continuació realitza una activitat a l‟aula d‟avaluació conjunta de com ha anat el curs, [P119]. 
Proposa als alumnes que durant un breu espai de temps aquests es preguntin com han 
“funcionat” les classes de matemàtiques, com han “funcionat” ells mateixos a les classes, si ha 
millorat o empitjorat el seu rendiment respecte el trimestre anterior, i com es poden modificar 
les classes per tal de millorar-les. 
D‟aquesta manera s‟origina un breu debat entre els alumnes, moderat per la professora. Surten 
idees de molts tipus. La primera que sorgeix, aparentment molt interessant per a la motivació a 
classe ([A83]: “el primer de tot és començar”), intenta ser aprofitada amb ànims per a parlar de 
part de la docent ([P121]: “Digues, digues”) però acaba sent només una qüestió d‟horaris, i per 
tant es decideix que no hi ha gaire marge d‟actuació en aquest punt. 
La professora incideix a l‟actuació a l‟aula d‟una alumna del Màster de Formació del 
Professorat de Secundària, per a fer que els alumnes remarquin aquelles parts que l‟alumna en 
pràctiques feia diferents de les que es fa habitualment la professora en aquesta classe, per tal 
d‟oferir un canvi als alumnes. Un alumne, [A90], apunta que era millor fer apunts a mà que amb 
l‟ordinador, cosa que reafirmen altres alumnes. 
La professora fa unes remarques sobre la manera d‟aprendre dels alumnes [P131]-[P132], i 
demana si estan d‟acord amb elles (“Seria una mica aquesta l‟estratègia que us va bé?”). 
D‟aquesta manera es crida l‟atenció directament sobre l‟alumnat, fent que es comprometin a 
seguir unes pautes que ells mateixos accepten. 
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Tot i així la professora deixa clar [P134] que el tema d‟estadística que estan treballant 
actualment l‟acabaran sense canviar l‟estil de les classes, i mirarà de canviar aquells aspectes 
que s‟han comentat al següent tema. 
 
Per a l‟últim quart d‟hora de classe es torna a fer continguts de l‟assignatura, del tema 
d‟estadística. Un alumne li vol preguntar dubtes sobre l‟anterior part de la classe (equacions), 
[A103], però la professora diu que no és moment, [P138] i li ofereix la seva ajuda després de 
classe. 
Els alumnes tornen a parlar massa dins l‟aula amb l‟últim canvi de tema. Han de treure fulls de 
la carpeta i es distreuen amb facilitat. La docent fa avisos per fer baixar el soroll i cridar 
l‟atenció de manera poc agressiva ([P141]-[P146]). Veient que els alumnes fan poc cas, recorre 
al càstig una altra vegada ([P147]-[P148]). Ella continua la classe, on els alumnes han de 
proporcionar unes dades per poder realitzar estadístiques sobre elles, però hi ha alumnes que 
continuen fent soroll, així que aquest cop, havent-se assabentat de que el problema que tenen 
és un problema concret (fa calor a l‟aula i dos alumnes no es posen d‟acord de com obrir la 
finestra), proposa una solució des de la seva posició d‟autoritat, però escoltant les necessitats 
dels alumnes. 
Havent fet la recollida de dades, s‟adonen de que hi ha una part teòrica que encara no està 
feta, [P177]-[P179], degut a que és un tema que s‟hauria de fer a una altra assignatura. Com 
que queda poc temps per acabar la classe, la professora decideix deixar-ho per després de 
vacances, per no haver d‟afegir informació nova del tema. 
Per acabar la classe, recorda que hi ha feina per fer a casa, i per motivar-los una mica els fa 
veure que, tot i ser diversos ítems de feina per a fer, el temps necessari per a la seva 
realització no és cap barbaritat, tenint en compte que es tracta de feina per vacances. 
 
 

6.2. Gravació 2 
 
La segona gravació (Annexos 3, gravació en àudio, i 4, transcripció), correspon a una classe de 
1r de Batxillerat aplicat a les Ciències Socials. Es realitza, com l‟anterior, el dia 12 d‟abril dins 
l‟última setmana de classes abans de Setmana Santa. Es tracta de l‟última hora del matí, de 
12:30 a 13:30. 
 
Al moment de començar la classe, el professor indica allò que es farà, amb un objectiu concret: 
acabar d‟entendre com resoldre unes determinades equacions i practicar-les. Dos alumnes, 
[A1] i [A2], proposen fer-ho amb ordinador, però el professor els justifica que fer-ho amb 
ordinador no té gaire sentit: els alumnes ja van aprendre a fer-ho anteriorment i a més es van 
avorrir. Diu, [P2], “yo respeto mucho la inteligencia de la gente que me escucha y no me gusta 
hacerle hacer bobadas”, amb la qual cosa busca augmentar el sentiment de capacitat de 
l‟alumne, a més de la seva autoestima. 
Quan comença a fer exercicis, anima als estudiants a que s‟hi enfrontin amb frases com “a 
veure una fàcil” ([P4]). Aquesta frase pot provocar una reacció adversa: que l‟estudiant vulgui 
fer-la i, en no saber-se sortir, baixi la seva autoestima (“és un exercici fàcil i no sé fer-lo: no sóc 
intel·ligent”). 
A [P7]-[P11], el professor vol explicar com fer els exercicis però hi ha alumnes que no paren 
atenció. Els reclama aquesta atenció mitjançant preguntes com “M‟escolteu?” ([P8]), “la faig o 
no?” ([P9]), i utilitza la motivació extrínseca consistent en que els alumnes han d‟escoltar per tal 
que l‟endemà no tinguin problemes amb aquelles equacions en particular ([P8]). Un cop els 
alumnes estan atents, el professor explica els procediments de resolució pas a pas, 
assegurant-se que els alumnes el segueixen fent-los preguntes curtes, que ells responen sense 
gaires problemes.  
En acabar la resolució de l‟exercici, pregunta en general, [P25], si els hi ha sortit bé als 
alumnes. Amb la resposta afirmativa d‟algun d‟ells, els felicita amb “Molt bé”, [P26], i els avisa 
que sempre es podran trobar de més difícils. La utilització de frases d‟ànim és freqüent durant 
l‟hora, com a [P89] “¡Venga, vais muy bien!”, o  [P120] “que ja quasi surten”. 
 
Quan comencen a fer un nou problema, dona als alumnes més autonomia per a que puguin 
treballar ells mateixos. Una alumna crida al professor perquè “no sap fer” l‟exercici; ell 
l‟aconsella que tingui més confiança en sí mateixa, [P33], buscant un augment a la sensació de 
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capacitat i autoestima de l‟alumna. A continuació, [P34], li dona pistes sobre com pot atacar 
l‟exercici, però sense donar-li la solució. 
Un alumne, [A28], expressa el seu entusiasme i la seva confiança en sí mateix. El professor li 
dona la raó per reforçar aquesta autoestima i fa un petit acudit. 
La relació que el professor manté amb alguns alumnes dona pas a que participin i expressin els 
seus resultats, com es pot observar a la discussió entre els minuts 16:22 i 18:04, on alumnes 
comenten amb el professor els exercicis realitzats. 
Altres alumnes, en canvi, tenen més problema per dir que “no saben com fer” ([A40]) els 
exercicis directament al professor. Això és manca de clima de confiança a l‟aula, al menys 
entre aquests alumnes, i fa que tinguin por dels errors quan, en realitat, haurien d‟acceptar-los 
com una font de coneixement. 
 
Els exercicis que estan realitzant a l‟aula es són mecànics i de difícil contextualització per a 
presentar-los, així que la manera de motivar als alumnes és fer-los sentir bé amb sí mateixos, 
fent-los veure que són capaços de realitzar exercicis d‟una dificultat considerable, fixant 
l‟atenció dels alumnes al poder de la seva capacitat, i d‟aquí a l‟augment d‟autoestima que 
comporta l‟orgull d‟aconseguir reptes. 
Per a això el professor parla del que estan fent com d‟ “el secret de la matemàtica” i enfatitzant 
que “ja estem fent coses més complicades” [P56]. Utilitza frases directes: “Tú también puedes 
hacer esto” ([P75]). 
També fa al·lusió a “la mala sort”, [P60], com a atribució d‟un fracàs en una equació d‟aquesta 
dificultat, per tal de treure responsabilitats negatives als alumnes. 
 
Per acabar la classe, fa un avanç del que faran a les properes classes, de què inclourà el tema 
i els anima a que continuïn treballant a casa el que s‟ha treballat a l‟aula. 
 
 

 
 



 

Alguns elements per a la motivació. Aspectes que  20 
desperten l‟interès per les matemàtiques a l‟aula. 

7. Actuació específica a l’aula. L’aritmètica del rellotge. 
 
La intenció d‟aquest apartat és proposar una activitat a l‟aula, del tipus “problema 
contextualitzat”, i observar les reaccions dels alumnes des del punt de vista de la motivació. 
L‟ideal a aconseguir és que els alumnes s‟interessin per les matemàtiques de manera 
intrínseca, és a dir, sense haver de rebre una recompensa extra per fer-ho. 
 
 

7.1. Descripció de l’activitat 
 

S‟han intentat satisfer alguns dels trets característics que promociona Freudenthal [32] per a la 
creació d‟activitats per a les classes de matemàtiques. 
 
El problema és presentat des d‟un context molt habitual per als alumnes: els rellotges. Per a fer 
el context més proper encara, es poden portar rellotges d‟esfera a l‟aula. Partint d‟una idea tan 
comuna per a tots com és el fet de mirar l‟hora, es plantegen una sèrie de preguntes que 
desembocaran a comprendre les sumes i multiplicacions a l‟aritmètica modular. Els Principis de 
Realitat o d‟Activitat queden coberts amb aquesta manera de plantejar el problema. 
 
La manera de treballar a l‟activitat és en petits grups per tal de fomentar la comunicació entre 
els alumnes, la discussió de les possibles estratègies i solucions del problema i el comentari de 
les curiositats que puguin trobar. Els grups seran, en principi, de 4 persones, i escollits per ells 
mateixos tot i que això pot variar.  
El docent que porti l‟activitat ha d‟anar visitant els diferents grups per tal de fer un seguiment de 
l‟activitat, però s‟ha de fomentar l‟autonomia dels grups per sobre de la supervisió del professor. 

 
L‟activitat comença amb preguntes molt fàcils, que poden fer pensar l‟alumne que no tindrà cap 
mena de dificultat en realitzar-la tota. Això és per a que tothom pugui començar amb el 
problema, tingui un punt de partida i no es rendeixi de bon principi. Es pretén un augment a 
l‟autoestima dels alumnes amb més dificultats com a primer impuls. 
Així, el primer punt serà totalment assequible per a tot el grup. El segon punt és on la gent ha 
de començar a pensar, ja que és relativament fàcil veure “quina hora serà d‟aquí 18 hores”, 
però no tant veure “quina hora serà d‟aquí 100 hores”. Aquí és pretén que l‟alumne (sol o guiat 
pel professor) arribi a veure que el que és necessari per a trobar l‟hora que serà d‟aquí n hores 
és fer una divisió (n entre 12) i sumar el residu a l‟hora actual (tenint en compte que la suma 
final no podrà ser superior a 12). 
Quan es pregunta si les respostes tenen sentit matemàtic, ens referim al fet que la suma dona 
resultats diferents als habituals: 8 + 11 = 7. 

 
Fins aquí, l‟alumne treballarà als nivells de coneixement situacional i referencial, amb el context 
literalment a la mà (els rellotges portats a l‟aula) i dibuixant esquemes per representar les idees 
que es plantegen. 
A la segona part es passa a una fase d‟exploració. Es demana la creació d‟un quadre de les 
sumes entre els nombres d‟un rellotge, tenint en compte que el 12 pot ser també considerat el 0 
i que per tant 7 + 5 = 0. És un exercici bastant mecànic però fa que l‟alumne es trobi 
completament immers en aquesta aritmética. 
El Principi de Reinvenció queda reflectit en el fet que els alumnes reinventen la suma i el 
producte en les noves condicions en que es troben, a partir de regles bàsiques que ells ja 
coneixien 

 
A la tercera part és passa al nivell general de coneixement: l‟alumne ha d‟investigar, de manera 
indirecta, el comportament d‟allò observat amb el rellotge “normal” en un altre rellotge: un que 
només té 6 hores. D‟aquesta manera, l‟alumne ha de crear, imaginar i treballar amb un objecte 
que, tot i que no és allunyat de la realitat, no és tan comú i no disposa d‟ell habitualment 

 
En aquest nivell general, es continua avançant, de la suma cap a la multiplicació, per a 
observar com es comporten els múltiples dels nombres als rellotges. No s‟ha proposat fer amb 
el rellotge de 12 hores pel seu tamany: podria ser avorrit pels alumnes el haver de fer una altra 
taula tan grossa. 
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Es guia l‟observació de les taules confeccionades amb preguntes com “Quins divisors té el 4?” i 
“Podríem dir que el 0 té divisors?”. Com que aquesta última pregunta pot ser erròniament 
resposta amb “el zero divideix el zero”, el professor ha d‟estar atent a quan l‟alumne arriba 
aquí, i fer-li veure que la pregunta es refereix a la segona part: “Quant és 0 : 4?” i que aquesta 
darrera pregunta pot tenir més d‟una resposta. 
 
A l‟activitat no s‟arriba a treballar amb llenguatge formal, és a dir, no es parla en cap moment 
de l‟aritmètica “modular” en el sentit de dir “7 és congruent amb 19 módul 12”, si no que 
s‟utilitzen sinònims: “7 és igual a 19 en un rellotge de 12 hores”. S‟ha va considerat que arribar 
al nivell formal en els grups amb els que es treballa, en aquest cas, no seria convenient per 
entendre els conceptes, sinó al contrari: confondria als alumnes. De totes maneres, no es 
descarta l‟opció que el professor expliqui aquesta formalitat a determinats grups que arribin al 
final de l‟activitat abans d‟hora. 
 
Per completar l‟activitat, es plantegen dues preguntes molt obertes i que busquen cridar la 
curiositat de l‟alumnat.  
La primera és de dificultat baixa i els alumnes que hagin assolit el coneixement necessari sobre 
l‟aritmètica modular serà capaç de dir respostes com “si el rellotge és de 4 hores, no és cert 
que 2 + 2 siguin 4, serà 0”. 
La segona és una pregunta més difícil, i l‟assoliment que es pretén aconseguir és el de que 
algun alumne pugui formular la hipòtesi que els rellotges amb un nombre primer d‟hores no 
tenen divisors de zero. 
 
 

7.2. El que va succeir a l’aula 
 
L‟activitat s‟ha portat a la pràctica a dos grups, de 20 i 19 alumnes, de 4rt d‟ESO d‟un Institut 
públic. 
Les classes es van fer després de les avaluacions, de manera que els alumnes ja sabien si 
estaven aprovats o no de tot el curs, i per tant a l‟estudi ja no hi havia la interferència de 
motivació extrínseca més important a l‟institut, les notes: els alumnes sabien que l‟activitat no 
comptava per a nota. 
L‟activitat és va fer durant una hora i mitja separada en dues sessions diferents per grup: la 
primera era per presentar l‟activitat i encarar la manera de resoldre-la i la segona per a acabar 
de completar un informe, deixant temps lliure per a que els alumnes poguessin respondre una 
petita enquesta. 
 
L‟activitat no va ser igualment benvinguda als dos grups. En un dels grups, direm el grup A, 
l‟acceptació va ser major que a l‟altre.  
Tot i així, gairebé tots els alumnes presents tant a un grup com a l‟altre van treballar l‟activitat, 
al menys a la primera sessió. 
 
El primer motiu que van tenir els alumnes del grup A per a treballar l‟activitat va ser per tal de 
“fer-li un favor al professor”, “fer-lo content”, “ajudar-lo amb el seu treball del màster”. Això ho 
sabien perquè coneixien el professor en pràctiques de sessions anteriors. En canvi, els del grup 
B van pensar que es tractava d‟una altra activitat del professor titular i, sabent que no comptava 
per nota, un nombre bastant alt d‟alumnes va desistir de treballar-hi a la segona sessió. Val a 
dir que la segona sessió es va realitzar amb el grup A a les 9 del matí, segona hora del dia, 
mentre que amb el grup B és va realitzar a les 11:30, és a dir, tot just després del pati, quan els 
alumnes estaven menys concentrats. 

 
Un fet destacable als dos grups és com els van cridar l‟atenció els rellotges que es van portar a 
l‟aula. Eren rellotges despertadors antics, alguns funcionaven amb corda i tenien alarmes a 
base de campanes. El típic rellotge despertador que els joves coneixen per haver vist moltes 
vegades a dibuixos animats i anuncis, però que en canvi no han arribat a veure realment, 
perquè ja no s‟utilitzen.  
De bon principi no s‟havia considerat que els alumnes volguessin fer sonar l‟alarma 
incansablement; sí que se suposava que els rellotges sonarien alguna vegada (en quant 
aprenguessin a fer-los servir), però es va haver d‟avisar a més d‟un alumne per a que deixés de 
fer sonar l‟alarma, i en alguna ocasió es va fer un intercanvi de rellotges amb altres grups, per 
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tal que els grups que feien soroll passessin a tenir un rellotge que no sonés. De totes maneres, 
això va contribuir en certa manera a que diversos alumnes s‟interessessin pel problema, 
segons comentaris que es llegeixen a les enquestes que es van passar a l‟aula després de 
l‟activitat: 

 
“Activitats amb un simple rellotge” – després d‟haver marcat “Molt Cert” a la pregunta 5 (“M‟ho 
he passat bé fent aquest tema de matemàtiques”).Grup B. 

 
“El primer dia va ser molt graciós però també pesat quan sonaven els despertadors, però crec 
que això ens va motivar” – havent marcat “Molt Cert” a la pregunta 5. Grup A 

 
“Al portar els rellotges a l‟aula se m‟ha fet més fàcil entendre el tema” – havent marcat “Molt 
Cert” a la pregunta 3 (“L‟activitat que hem realitzat a l‟aula m‟ha ajudat a entendre bé el tema”. 
Grup A. 

 
Durant l‟activitat es van poder observar alguns aspectes millorables de la mateixa, com 
l‟ambigüitat de les primeres preguntes (“què vol dir „expressar l‟hora d‟una altra manera?‟”). 
Eren problemes evitables si el professor els hi explicava amb altres exemples durant la pràctica 
(“a les 23.00 de la nit, quina hora diem que és?”). Va ser especialment necessària l‟explicació 
del significat de “les respostes tenen sentit matemàtic o no”. 
Però el fet que les preguntes siguin una mica ambigües contribueix a generar temes de debat 
dins els grups de treball, i fins i tot poden originar noves preguntes. 

 
Als alumnes se‟ls demanava escriure un informe amb “els procediments i pensaments” que 
poguessin ocórrer mentre es treballava el problema, però pocs grups van escriure més enllà de 
les respostes directes de les preguntes. Amb més temps es podria demanar que redactessin 
una mica més. 

 
Els resultats aconseguits al grup B van ser poc satisfactoris. Només dos grups van arribar a 
completar les taules de multiplicació dels rellotges de 6 hores. Poder el fet de que la segona 
sessió fos a l‟hora després del pati va ser el major impediment per una major concentració en el 
problema proposat. De fet, hi havia gent expressament dedicada a no fer l‟activitat, i es 
defensaven de les iniciatives del professor per intenta convèncer-los de treballar una mica dient 
que “allò no comptava per nota”, “no calia fer-ho”. A la primera sessió de l‟activitat les coses 
havien anat molt millor, però és clar que l‟activitat en sí no va ser suficient per mantenir 
l‟atenció.  
En particular, hi havia un grup que es va negar des del primer moment a treballar, i l‟únic 
membre que es preocupava una mica per l‟activitat no feia més que fer sonar l‟alarma (que 
tampoc és tan dolent: ell estava investigant tot el funcionament del rellotge.) 

 
A l‟altre grup, l‟A, en canvi, els resultats van ser ben diferents. Algun grup de treball va queixar-
se quan se‟l va demanar que deixés de fer el problema per omplir l‟enquesta, ja que, segons 
deien ells mateixos, estaven molt concentrats en el problema i estaven trobant coses 
interessants. 
Un dels grups va ser capaç de respondre totes les preguntes, incloses les dues preguntes del 
final, per les quals van realitzar les taules de multiplicar de rellotges amb 2, 3, 4, 5, 6 i 7 hores. 
Primer van proposar que els rellotges amb un nombre imparell d‟hores no tenien divisors de 
zero i, responent a observacions per part del professor (“el 2 és un nombre parell i el seu 
rellotge no té divisors de 0, no?”, van proposar finalment que els rellotges amb un nombre 
primer d‟hores podrien ser els que no tenien divisors de zero. S‟ha de remarcar que qui feia les 
propostes és una persona que presenta dificultats a l‟aula en més d‟una ocasió, però aquí 
estava molt concentrada. 

 
Es podria dir que en el grup A es va aconseguir que els alumnes estiguessin motivats. 

 
 

7.3. Els resultats de les enquestes 
 
Després de portar l‟activitat a l‟aula es va entregar una enquesta a cada alumne per a poder 
tenir un registre de l‟experiència. Les respostes quantificades són les següents. 
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1. La matèria que hem estudiat els darrers dies era difícil: 

 Molt Cert Cert Fals Molt Fals 

Grup A 0 i – 1 iiiiiiiiiiiiiii - 15 iii - 3 

Grup B 0 iiii – 4 iiiiiiiiiiiiiii - 15 i - 1 

Total 0 5 30 4 

La gran majoria dels estudiants va coincidir en que la matèria estudiada no havia estat 
difícil, però tampoc van pensar, en general, que fos molt fàcil. 

 
2. Aquest tema m’ha ajudat a entendre una mica més les matemàtiques. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iiii – 4 iiiiiiiiii - 10 iii – 3 ii – 2 

B i – 1 iiiiiiiiiii - 11 iiiiii - 6 ii – 2 

Aquí podem observar com el grup A, aparentment més motivat, correspon a l‟enquesta 
amb 4 valoracions “Molt Cert” del tema, però la majoria coincideixen en que el tema els 
permet entendre una mica més les matemàtiques. 
 
3. L’activitat que hem realitzat a l’aula m’ha ajudat a entendre bé el tema. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iii – 3 iiiiiiiiiiii - 12 iiii – 4 i – 1 

B iiiiii - 6 iiiiiiiiiii - 11 0 i – 1 

Aquells que diuen que és fals, han justificat la seva resposta amb comentaris com: 
 
“Per que no se quin tema es”

3
 

“No eren cap cosa nova” 
Aquests comentaris mostren que a l‟activitat s‟havien d‟haver especificat de manera més 
clara els objectius i el tema que es treballava. 
 
4. M’agradaria saber una mica més del que hem treballat a l’últim tema. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A ii – 2 iiiiiiiiii - 10 iiiiii – 6 ii – 2 

B i - 1 iiiiiiii - 8 iiiiii – 6 iii – 3 

Total 3 20 12 5 

Tot i que hi ha majoria d‟alumnes que voldrien saber una mica més, la diferència no és molt 
àmplia. Per millorar aquestes respostes, l‟activitat hauria de deixar més preguntes no 
respostes amb indicacions que guiessin un camí per on poder continuar investigant. 
 
5. M’ho he passat bé fent aquest tema de matemàtiques. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iiiiiiiii - 9 iiiiiiii - 8 iii - 3 0 

B iiiiiiiiii - 10 iiiiiii - 7 0 ii – 2 

Els rellotges a l‟aula van contribuir notablement a l‟augment de diversió per part dels 
alumnes. 
 
6. Si m’expliquessin aquest tema d’una altra manera l’entendria molt millor. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A ii – 2 iiiiii – 6 iiiiiiiii – 9 iii – 3 

B 0 i - 1 iiiiiiiiiiii - 12 iiiii – 5 

                                                
3
 Alguns comentaris contenen faltes d‟ortografia a l‟original i s‟ha decidit deixar-les sense corregir. 
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La majoria sembla haver entès el problema i la seva resolució. Els informes recollits 
indiquen que van entendre, al menys, fins on va arribar cada grup.  
 
Les últimes tres preguntes anaven dirigides a poder observar la motivació dels alumnes. Es 
pregunta de manera indirecta, amb preguntes clares i concises. 
 
7. A les classes de matemàtiques m’esforço per entendre el que fem. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iii - 3 iiiiiiii - 8 iiii - 4 iiii – 4 

B iiiii - 5 iiiiiiii - 8 iiiii - 5 0 

La gran majoria dels alumnes estan motivats a les classes de matemàtiques, ja sigui per 
motius intrínsecs o extrínsecs. S‟haurien de tractar d‟alguna manera aquelles persones 
totalment desmotivades (que han marcat “Molt Fals”). Potser preguntar-los directament la 
raó d‟aquesta falta d‟esforç seria un bon començament. 
 
8. Qualsevol pot fer-ho bé a matemàtiques: només cal dedicar-li el temps necessari. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iiiiiiii – 8 iiiiii - 6 iiii - 4 ii – 2 

B iiiiiii – 7 iiiiiiii - 8 ii - 2 i – 1 

Total 15 14 6 3 

En aquesta pregunta es posa de manifest la visió que té cada alumne de la seva pròpia 
capacitat per a les matemàtiques. És clar que ningú respondrà “Molt Cert” si la persona que 
respon no se sent capaç.  
Però la pregunta va més enllà: es pot observar que hi ha un grup nombrós de gent, tant al 
grup A com al B, que pensa que a matemàtiques “qualsevol” ho pot fer bé. És a dir, no 
creuen que les matemàtiques puguin ser una barrera infranquejable per a ningú, i estudiant 
el suficient es poden arribar a fer servir de manera satisfactòria. 
 
Un alumne apunta: 
“Si no t‟entra al cap no hi ha manera ni que li dediquis molt de temps” – havent marcat 
“Fals”. 
 
9. Hi ha gent a qui li agraden les matemàtiques i gent a qui no li agraden. No s’hi pot fer 

res per solucionar això. 

Grup Molt Cert Cert  Fals  Molt Fals 

A iiiiiiii - 8  ii - 2 iiiiii - 6 iiii – 4 

B iiiii – 5 iiiiii - 6 iiiii - 5 ii – 2 

Total 13 8 11 6 

En fer les preguntes 8 i 9 es va pensar que podria haver-hi una correlació entre elles, i que 
si hi havia moltes respostes positives a la 8 hi hauria un nombre semblant de respostes 
negatives a la 9. 
Però veiem que la divergència d‟opinions és molt forta. Hi ha bastants estudiants 
convençuts de que serà impossible fer canviar el gust per la matemàtica a estudiants que 
no els agradi, i no tants que estiguin molt convençuts de que hi ha alguna manera de fer-los 
canviar d‟opinió. 
Alguns dels comentaris afegits són: 
 
“Sempre d‟alguna manera o altre pots motivar a la gent. A qui no li agrada es perque no se 
li dona bé. Alguna cosa facil per començar sempre va bé” – havent marcat “Fals”. 
 
“A mi no m‟agraden les mates però quan les entenc m‟encanten i em diverteixo” – havent 
marcat “Fals”. És clar que amb aquesta activitat aquest alumne havia gaudit d‟una bona 
experiència matemàtica.  
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8. Conclusions 
 
Els alumnes en la seva gran majoria, com les persones, estan motivats per a l‟aprenentatge 
des d‟un bon principi. El problema és que molts veuen l‟ensenyament actual com una presó 
que no els deixa fer allò que volen. Els exàmens, les expectatives sobre les avaluacions, les 
que tenen els pares, les que tenen els professors... tot és un munt de pressió pels alumnes, 
que juga totalment en contra de la seva motivació per l‟aprenentatge. 
La feina del docent, doncs, ha de ser la de contrarestar aquesta desmotivació. 
Per això s‟han fet estudis per intentar explicar com “funciona” la motivació, i s‟han trobat 
definicions que semblen coincidir amb al que es veu a l‟aula (motivació intrínseca i extrínseca, 
per exemple) i que permeten fer camí cap a un ensenyament que motivi als alumnes. 
 
En aquest treball hem pogut veure com els professors fan servir les estratègies que creuen 
adequades per a motivar als seus alumnes. Amb una base teòrica com la que s‟ha vist a les 
seccions 2 i 3 aquestes estratègies es podrien millorar.  
Per exemple, realitzant una autoavaluació on es remarquessin si les pròpies classes contenen i 
promouen els elements de motivació intrínseca descrits a la secció 3, es podrien atacar 
directament les deficiències que s‟hi trobessin. 
 
Les activitats proposades, tant els problemes contextualitzats com l‟aprenentatge per projectes, 
són clarament motivadores si es proposen correctament i el docent s‟hi dedica a elles, però 
requereixen un esforç molt important per part del professorat. S‟han de veure aquestes 
activitats com a objectes canviants: una mateixa activitat no funcionarà sempre igual de bé, ja 
que els alumnes són diferents els uns dels altres; s‟ha d‟adquirir l‟habilitat de poder conèixer els 
propis alumnes de manera suficientment alta com per a poder donar-los allò que volen 
acadèmicament a cada moment. I s‟ha de fer de manera ràpida, ja que generalment el docent 
no compartirà més d‟un any o dos amb el mateix grup (i no pot permetre‟s el luxe de deixar 
passar un any només per conèixer-los). 
 
Les enquestes a l‟aula són una bona eina per a saber què els assembla als alumnes una 
determinada activitat, quins aspectes valoren més, com aprenen millor, i així poder enfocar les 
següents que s‟hagin de realitzar a potenciar el seu aprenentatge.  
 
L‟objectiu de la docència matemàtica hauria de ser que desapareguessin tots els “Molt Cert” de 
la darrera pregunta de l‟enquesta que es va fer a l‟actuació a l‟aula amb “L‟aritmètica del 
rellotge”: Hi ha gent a qui li agraden les matemàtiques i gent a qui no li agraden. No s’hi pot fer 
res per solucionar això. 
 
Personalment, aquest treball m‟ha proporcionat un nou punt de vista de la docència. No 
coneixia, abans de començar, que existissin “diferents” motivacions. Pensava, de manera poc 
consistent, que es podia motivar de diferents maneres i que consistien en que l‟alumne s‟ho 
passés bé a l‟aula. 
Havent llegit els diferents autors i havent assimilat el concepte de motivació intrínseca, la meva 
intenció és que les classes que realitzi en el futur siguin vertebrades al seu voltant, per tal 
d‟aconseguir que els meus alumnes gaudeixin de les classes. 
Intentaré, en aquest sentit, fer registres dels resultats de les activitats que faci, posant a prova 
tot l‟estudiat en aquest treball i potser publicar resultats en el moment en que siguin clars. 
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