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1. OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és el de fomentar l’ús de la pissarra digital en el meu institut 

de pràctiques. Aquest element és una eina de futur que, més enllà del projecte 1x1 en que els 

alumnes disposen d’un ordinador personal per a cadascú, ens obre un ventall de possibilitats 

en la metodologia d’impartir i de comunicar els coneixements dins de l’aula. 

 

Després dels dos últims anys on la implantació del projecte 1x1 ha estat generalitzada en la 

majoria de centres, trobem defensors i detractors en tots els instituts. Encara és d’hora per 

determinar si la manera d’ensenyar amb un ordinador per a cada alumne, ha provocat una 

millora o un empitjorament del rendiment dels alumnes. I probablement no ho sabrem fins 

d’aquí a uns anys. 

 

Fugint d’aquesta polèmica, i convençut que les “noves” tecnologies a l’aula són una manera 

més propera i directa de transmetre els coneixements i adquirir més competències bàsiques, 

he decidit centrar el meu treball en el món de la pissarra digital. Treballar amb la pissarra digital 

pot ajudar i aportar arguments i eines al centre per tal de fer més dinàmiques, més visuals i 

més entenedores les unitats didàctiques que poden arribar a ser més properes i percebudes 

com a més senzilles.  

 

En aquest cas, l’objectiu és el de concretar l’ús específic de la pissarra digital en la unitat 

didàctica de la Programació Lineal. Així, completar els recursos dels que disposa el meu centre 

de pràctiques per explicar aquest tema en format digital en un curs de 2º de Batxillerat on 

encara no s’utilitza la pissarra digital. 

 

L’objectiu també passa per ampliar coneixements sobre la pissarra digital als professors amb 

menys relació amb aquesta tecnologia, inclús fer descobrir elements que poden passar 

desapercebuts a aquells qui ja l’estaven utilitzant. Conscienciar d’una banda dels avantatges, 

diferents opcions i alternatives en el món de les pissarres digitals i contrastar-ho amb possibles 

inconvenients que ens planteja. Així doncs, un cop coneguda l’eina, enfocarem el nou suport en 

l’ensenyament de les matemàtiques. 

 

Finalment, en aquest treball final de màster no es vol descobrir una eina que ja està en ús o 

disponible en la major part de centres, sinó que es pretén contextualitzar i fomentar-ne l’ús en 

el meu centre específic de pràctiques. En aquest cas, en una unitat didàctica que 

tradicionalment es fa amb pissarra i guix. Es vol fer un recull de recursos propis, adaptar 

recursos dels llibres de text i localitzar recursos interactius disponibles a Internet per enfocar la 

unitat didàctica concreta de Programació Lineal. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball final de màster (TFM), sorgeix de la necessitat d’aplicar les Tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) en el meu centre específic de pràctiques. L’ensenyament es 

basa en la capacitat del professor de connectar i transmetre coneixements als alumnes de la 

manera més propera i senzilla possible, i en aquest punt és on ens pot ajudar la pissarra digital.  

 

Aquest treball, pretén apropar a la tecnologia a aquells professors més distants i fer perdre la 

por a l’ús de les tecnologies dins de l’aula en una unitat didàctica en concret. La Programació 

Lineal és una de les unitats didàctiques que pot tenir més inconvenients de ser treballada amb 

la pissarra de guix tradicional per ser un tema que necessita de constant representació gràfica 

en eixos de coordenades cartesianes.  

 

Aquesta eina en concret, podria suposar una clara millora de cara a l’exposició i representació 

de les solucions dels exercicis i problemes d’aquesta unitat didàctica. En aquest cas, la pissarra 

digital també ens permetria clarificar, agilitzar l’aprenentatge i poder gaudir d’unes classes més 

participatives. 

 

Amb l’esperit de contextualitzar en el meu centre de pràctiques, tot el que presento i treballo en 

aquest Treball final de màster, cal tenir en ment la tipologia d’alumnes i de grups que hi trobem. 

En aquest cas, és un centre públic situat en un districte de la zona alta de Barcelona. El nivell 

de conflictivitat a l’aula és bastant reduït i el percentatge d’immigració ronda el 10% en els 

grups de Batxillerat.  

 

Els grups de matemàtiques són bastant reduïts. Van de 7 fins a 15 estudiants per aula. 

Precisament el fet que al Batxillerat no hi hagi tants alumnes per classe, reforça el fet que la 

pissarra digital pot ajudar a crear un grup i un ambient de treball més participatiu i més dinàmic. 

La mida del grup ho permet i la pissarra digital se’ns ofereix com a una tecnologia ideal.  
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

Hi ha diferents motius pels quals he triat fer el meu treball final de màster sobre “La pissarra 

digital en el món de la programació lineal a Batxillerat”. Ja d’entrada tenia inquietuds en la idea 

de treballar en un tema relacionat amb les “noves” tecnologies en l’educació.  I poso entre 

cometes “noves” perquè realment ja fa molts anys que estan en marxa dins d’aquest món. 

Així doncs, després de comentar-ho amb el meu tutor de pràctiques al meu institut, vaig decidir 

que podia ser una bona idea fer-ho sobre la pissarra digital. Aquesta eina ja fa uns 4 anys que 

ha començat a generalitzar-se a la majoria d’Instituts i col·legis, i vam coincidir que, entre tots 

els elements tecnològics que envolten l’aula i l’educació, tant el projecte 1x1 com el de la 

pissarra digital eren els dos canvis més rellevants i podien ser interessants de ser treballats. 

Després del debat sorgit amb el projecte 1x1 entre els mestres i el propi govern, sobre els 

dubtes de la seva correcta aplicació i la necessitat d’avaluar-ho millor per saber si realment 

està funcionant en la millora de les competències educatives, vaig decidir fer-ho sobre la 

pissarra digital perquè és una tecnologia que genera menys controvèrsia i que té un major 

consens sobre la seva utilitat dins de la comunitat educativa. 

Un cop decidit que el tema triat tindria relació amb la pissarra digital, vaig decidir aplicar-ho a 

una unitat didàctica que en aquest moment no s’estigués impartint en pissarra digital dins de 

l’Institut. El meu institut gaudeix d’uns dispositius de pissarra digitals portàtils (PDIP) que 

permeten fer classes amb la PDI a qualsevol aula que disposi d’un ordinador i projector.  

Després de fer les meves pràctiques d’intervenció a 2º de Batxillerat en la unitat didàctica de 

sistemes d’inequacions, vam veure que aquest tema i la seva continuació en el món de la 

programació lineal, eren temes que es podien millorar significativament amb la seva impartició 

mitjançant la pissarra digital ja que requereixen de constant representació gràfica. 

Per tant, el fet de poder aprofundir i aprendre’n encara més d’una tecnologia de futur com 

és la pissarra digital, poder fer l’aplicació en pissarra digital d’una unitat didàctica que 

actualment s’imparteix en una pissarra tradicional i poder completar els recursos 

disponibles del centre perquè ho puguin utilitzar en aquest suport, són les meves tres 

motivacions principals per haver triat aquest treball final de màster. 
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4. MARC TEÒRIC 

4.1. La pissarra digital a l’aula. 

 

Moltes de les aules de col·legis i Instituts de Catalunya, ja disposen d’un ordinador i d’un 

projector on recolzar-se a l’hora de fer les explicacions a classe. Aquests sistemes de projecció 

són una eina molt poderosa per involucrar a tota la classe. Tots els estudiants guanyen accés a 

les mateixes imatges, vídeos i informacions que es comparteixen a l’instant amb tot el grup. 

Així doncs, una sessió amb projector podria començar amb una breu presentació a la pantalla, 

que ajuda a fixar l’atenció del grup, per després lligar-ho amb les explicacions a la pissarra 

habitual. 

 

La pissarra digital, altrament anomenada PDI (pissarra digital interactiva), com el seu nom 

indica, aconsegueix anar més enllà d’un simple sistema de projecció d’imatges i de la pantalla 

d’ordinador per convertir-se en un element de comunicació capaç d’involucrar a tota la classe. 

Hi ha diferents tipus de tecnologia, com comentarem més endavant, però la idea d’aquest tipus 

de tecnologia consisteix en una pantalla que incorpora la capacitat d’un cursor i que permet 

tenir accés al ordinador sense estar pendent del teclat ni del ratolí. És a dir, el mestre o 

qualsevol alumne, des de la pròpia pantalla, pot manipular i operar el contingut que es projecta. 

 

La capacitat d’escriure comentaris, subratllar, dibuixar, fer fletxes, ressaltar etc... fa que els 

estudiants puguin focalitzar la seva atenció on al professor més li interessi. Aquests sistemes 

tenen una altra peculiaritat i és que també permeten guardar com a document tot el que 

s’escriu per després poder passar-ho als alumnes. Ja sigui enviant-ho via E-mail, podent 

penjar-ho a la xarxa interna de l’escola, o enviant-ho al moment en aquells grups on ja es 

disposi d’un ordinador per alumne.  

 

Així doncs, el sistema permet que els alumnes no hagin d’estar constantment prenent apunts i, 

sempre que al professor li interessi, puguin centrar tota la seva atenció en l’explicació sense 

que els nois puguin perdre’s apunts on estudiar després a casa. També és una solució per a 

aquelles estones mortes a l’aula on el professor ha de parar i deixar temps als seus alumnes 

perquè puguin acabar de copiar el que s’acaba d’explicar a la pissarra. 

 

En definitiva, la PDI, lluny de voler posar més difícil al professor la tasca d’ensenyar, se’ns 

ofereix com un recurs més per combinar diferents possibilitats i eines de suport a 

l’aprenentatge a l’aula.  
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4.1.1. Què entenem per pissarra digital? 

 

En aquesta primera breu presentació de la pissarra digital, he parlat de la PDI. Passem doncs a 

analitzar què signifiquen aquestes sigles realment i a veure quins tipus de pissarra digital hi ha. 

D’una banda coneixem per pissarra digital (PD) una tecnologia que consisteix en un sistema 

ja superat. Integra els elements d’un ordinador i un projector digital. Es projecten els continguts 

de l’ordinador sobre qualsevol superfície blanca, pantalla de projector o paret etc...i s’interactua 

mitjançant els perifèrics de l’ordinador. En aquest cas, només es permet escriure a sobre del 

que es projecta en el cas de que la superfície blanca sigui una pissarra. Aquesta modalitat de 

PD es limita a poder projectar la pantalla de l’ordinador a la resta de l’aula. 

En segon lloc apareix la pissarra digital interactiva (PDI). Aquesta pissarra digital està 

formada per no només un ordinador i un projector a l’aula, sinó que també consta d’una 

pissarra blanca interactiva. És a dir, la pantalla incorpora un software específic que permet tenir 

un dispositiu de control del cursor directament des de la pantalla amb un punter. Aquest tipus 

de tecnologia ja incorpora una diferència significativa respecte la simple projecció d’imatges, i a 

més ens permet gravar i incorporar en format digital tots els escrits afegits a la nostra projecció. 

En tercer lloc, hi ha una evolució amb la coneguda com a pissarra digital interactiva tàctil 

(PDIT). En aquest cas, la diferència ja no és tant significativa respecte la PDI, perquè l’únic 

element innovador és que, en comptes d’escriure a la pissarra amb un punter, en aquest cas ja 

ho podem fer directament amb la mà. És a dir, que ens permet una interacció dels dits a sobre 

de la pantalla. 

Finalment, hi ha una altra tipologia de pissarra digital que s’anomena pissarra digital 

interactiva portàtil (PDIP). Aquesta tipologia de pissarra digital es caracteritza perquè no hi ha 

una pissarra pròpiament digital, sinó que consta d’un dispositiu portàtil de control de punter, ja 

sigui en forma de cantonera o de barra, que s’adhereix a la pissarra habitual mitjançant un 

sistema imantat i que permet convertir qualsevol pissarra blanca habitual de les nostres aules 

en una pissarra digital. Funcionen sempre amb un punter i la superfície de la pissarra habitual 

es converteix en interactiva. 

Aquesta tipologia de PDI és la solució més econòmica per als centres. Permet no tenir 

instal·lats permanentment sistemes de PDI a totes les aules, sinó que el professor que ho 

necessita s’ho pot emportar a la seva classe. Això sí, sempre que a l’aula s’hi disposi d’un 

projector i un ordinador.  

Així doncs, malgrat hi hagi diferents tipologies de pissarra digital interactiva, en aquest treball 

farem referència a PDI, entenent com a tal qualsevol dels sistemes comentats que superin el 

sistema d’una simple projecció d’imatges. 
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4.1.2. Models i característiques 

 

Un cop explicats els diferents tipus de pissarres digitals que ens podem trobar a les aules dels 

nostres instituts, aprofitarem per comentar les característiques tècniques dels diferents models 

de PDI més habituals. 

Referent a les pissarres de barres de coordenades o angles (PDIP), aquestes tenen la gran 

avantatge d’evitar el problema de la fragilitat de la pantalla. Aquestes versions, precisament 

substitueixen les superfícies amb pantalla digital per una barra o uns angles, segons el model, 

que es col·loquen al marge de la superfície on volem escriure.  

Aquest tipus de PDI utilitza la tecnologia de ultrasons – infrarojos. Quan el marcador entra en 

contacte amb la superfície de la pissarra, aquesta emet simultàniament una senyal ultrasònica i 

una altra de tipus infraroig per sincronitzar. Dos receptors es col·loquen als dos costats de la 

superfície de projecció, reben les senyals i calculen la posició del punter. Les dues marques 

més utilitzades d’aquesta tipologia de tecnologia són eBeam i MIMIO. 

Aquesta superfície pot ser qualsevol pissarra convencional. En aquest model no es pot escriure 

amb el dit perquè la superfície on ho fem és un paper o una pissarra. Les ombres són una 

dificultat afegida en la pantalla per qui interactua. 

D’altra banda, tenim la pissarra de pantalla frontal. En aquest model, la superfície de 

projecció és força sensible. La gran avantatge és el de poder escriure directament a la pantalla 

ja sigui amb retoladors especials o amb el dit. El principal inconvenient és la fragilitat de la 

pantalla que es pot fer malbé per cops, ratllades o per escriure amb retoladors incorrectes. Un 

altre dels inconvenients segueix sent la nostra ombra projectada a la pantalla mentre estem 

explicant. 

En aquest tipus de PDI  hi trobem dues tecnologies diferenciades: una consisteix en la 

tecnologia resistiva. En aquestes, la pantalla de la pissarra està formada per dues capes 

separades. La de l’exterior és deformable al tacte. La pressió aplicada facilita el contacte entre 

les làmines interiors i exteriors, provocant una variació de la resistència elèctrica que permet 

localitzar el punt senyalitzar. La marca per excel·lència d’aquesta tecnologia és “Smart Board”. 

El segon tipus de tecnologia és l’electromagnètica. En aquesta tecnologia, malgrat la pantalla 

és més resistent i el sistema té una major precisió, tornem a l’inconvenient d’haver de recórrer 

al punter especial pel seu ús i no ho podem fer amb els dits de la mà. La marca més coneguda 

a les nostres aules i que utilitza aquesta tecnologia és la “Promethean”. 

Finalment, també podem destacar el model de pissarra amb pantalla posterior o retro 

projectada. Aquest tipus de pissarra digital ens soluciona el problema de les ombres. La 

persona que escriu, no emet ombres i la visió dels alumnes és immillorable. La pantalla és tàctil 

i es poden utilitzar tant retoladors com els dits. Aquest sistema té dos inconvenients, el primer 

és que necessita un espai més gran, perquè la pantalla necessita estar a una certa distància de 

la paret. El segon seria el preu, ja que és la tecnologia més cara i està lluny de tenir un preu 

que permeti generalitzar-ne l’ús. 
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4.1.3. Els principis de la pissarra digital 

 

Malgrat que alguns dels principis de la pissarra digital ja s’han comentat, les investigacions 

recollides per R.E. Mayer en el seu “Multimedia learning”
1
 al 2001, ja es referien a molts dels 

principis que amb els anys s’han anat confirmant com a principis bàsics. Aquest article resumia 

la PDI com a producte dissenyat amb 7 principis bàsics educatius que no han perdut la seva 

actualitat i rellevància: 

1. Principi multimèdia: presentar la informació acompanyada d’imatges, vídeo, so, 

televisió etc... permet entrar d’una manera més directa als alumnes dins de l’aula en un 

context en el que estan acostumats i permanentment envoltats. 

 

2. Principi de continuïtat espacial: la informació té una continuïtat, els coneixements no 

poden ser diferents depenent del lloc on es busquen. La pissarra ens permet unificar en 

el mateix espai de l’aula i apropar recursos i eines de diferents àmbits. Els nois també 

poden participar en la descoberta de coneixements que donin resposta al que es 

treballa a classe. 

 

3. Principi de continuïtat temporal: el fet de poder impartir amb materials multimèdia i l’ús 

dels enllaços a Internet, permeten presentar els coneixements de forma simultània. No 

necessàriament successiva. És a dir, ens permet treballar diferents aspectes al mateix 

temps. 

 

4. Principi de coherència: els coneixements presentats a l’aula i sobre els que s’està 

treballant, han de tenir una relació directa amb el que es vol explicar sense que hi hagi 

distraccions addicionals que faci dispersar a l’alumnat. 

 

5. Principi de modalitat: L’ús de materials multimèdia permet que els estudiants assimilin 

millor els coneixements. Forma part del seu entorn habitual i s’hi senten molt més 

propers i involucrats que a la pissarra de guix. 

 

6. Principi de redundància: L’ús de diferents elements acompanyant una informació 

permet que els alumnes aprenguin millor i es reforça allò que s’aprèn.  

 

7. Principi de les diferències individuals: permet individualitzar l’aprenentatge perquè cada 

alumne pot tenir accés als recursos de forma individual. També es poden adaptar els 

recursos més adequats segons la tipologia d’alumnes ajudant al que avui en diem 

atenció a la diversitat.  

                                                             
1
 R.E. Mayer (2001) Multimedia learning. Cambridge university Press. 
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4.1.4. Valor afegit  

 

Com en tot nou recurs, hi ha una sèrie d’aspectes que s’han de considerar prèviament a l’ús 

d’aquesta tecnologia per tal de maximitzar el rendiment i la seva utilitat dins de l’aula, 

minimitzant els possibles problemes que en pot comportar el seu ús. Per tal d’iniciar-se en el 

món de la PDI, cal ser conscients per una banda dels beneficis que ens aportarà, i per altra 

banda, dels possibles conflictes que poden aparèixer i que hem de mirar d’evitar. 

 

Algun dels avantatges d’aquest nou sistema de pissarra interactiva, que ja s’han comentat en 

l’apartat anterior, és el de permetre’ns focalitzar l’atenció de l’alumne i poder editar tot el que 

s’escriu a la pissarra. Així, l’alumne pot estar pendent del que s’explica sense haver de 

preocupar-se puntualment de prendre apunts de la pissarra. Però aquest no és l’únic motiu: 

 

- Permetre que els estudiants tinguin un paper més actiu en l’aprenentatge amb una 

major participació i aportacions a la classe.  

- Poder compartir materials educatius i interactius amb tota el grup ja siguin creats pels 

professor, pels propis alumnes o de recursos trobats a la xarxa.  

- Aconseguir captar l’atenció de l’alumnat amb imatges projectades i que permetin 

mantenir l’atenció d’aquells alumnes que es perden en la lectura del llibre de text. 

- Accés immediat a infinitat de recursos i aplicacions  interactives disponibles a internet. 

- Presentacions interactives dels propis treballs i resolució d’exercicis dels alumnes a 

l’aula.  

- Oportunitat per apropar-se als alumnes en una societat plena d’informació, d’estímuls 

visuals, auditius on costa centrar l’atenció 

 

Resumint, i com es comenta a l’article de projecting knowledge, “El mestre pot canviar 

l’enfocament educatiu en que s’utilitza un sol llibre de text per a tota la classe per un 

enfocament en que se subministren nombrosos recursos per a l’aprenentatge a l’aula.”
2
 

 

És una tecnologia neta amb pocs inconvenients, com veurem en l’apartat següent. Si és 

necessari, i algun dia no funciona, es pot prescindir puntualment de la PDI fent servir 

simplement la pissarra d’abans. Molts articles, coincideixen en la millora i la simplificació, 

sobretot de cara a anar a l’aula d’informàtica on hi ha moltes més incidències pel simple fet de 

que hi ha molts més ordinadors. 

 

La PDI ens permet integrar tots els recursos tecnològics clàssics dins l’espai de la nostra aula 

habitual: projector de diapositives, transparències, reproductors de vídeo i àudio, televisió, etc... 

i permet compartir recursos més elaborats que abans només es podien permetre especialistes 

en informàtica o centres amb molts recursos. 

 

Facilita la innovació i renovació periòdica de les unitats didàctiques per part del professorat 

mentre que augmenta la satisfacció i motivacions dels mestres que es troben amb més 

recursos didàctics. Permet reutilitzar o reciclar activitats ja siguin nostres o de professors que 

les cedeixen a la comunitat educativa. L’accés a la informació es realitza d’una forma 

immediata sense haver de dedicar massa temps a preparar materials i el professor pot impartir 

classes més atractives i documentades.  

                                                             
2
 Cindy K. Wilson; Susan L. Jones; John M. Hail (2003) “projecting knowledge” Revista learning 

& Leading with Technology, número 1, volum 31. 
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4.1.5. Modalitats d’ús 

 

Les possibilitats d’aprofitament didàctic de la pissarra digital a l’aula són moltes i variades. 

Personalment, en destacaré 5 models d’ús citats tant per Pere Marquès i Pilar Casals i recollits 

també a l’article de Mª José Catalán Márquez: 

 

Un dels usos principals de la PDI és com a recurs per acompanyar les explicacions del 

professorat amb materials, ja siguin imatges o vídeos, programes de televisió, etc... D’aquesta 

manera, els professors poden basar les seves explicacions tot projectant pàgines web o 

recursos interactius d’elaboració pròpia que ofereixin una activitat relacionada amb el que es 

vol explicar en la sessió del dia. 

 

El professor pot anar utilitzant la PDI conjuntament amb els seus apunts i els recursos 

tradicionals per presentar els temes als alumnes. D’aquesta manera es pot contextualitzar i 

posar exemples que facin referència a la nostra unitat didàctica, d’elements del dia a dia i 

d’actualitat per als alumnes. La gran varietat de recursos multimèdia que ens ofereix la xarxa, 

ens ajuda  a despertar la motivació dels estudiant si a mantenir la seva atenció, augmentant les 

possibilitats de connectar amb els seus interessos. 

 

Aquesta manera d’utilitzar la PDI com a complement a les explicacions del professorat, ens 

permet aplicar també elements per a la millora del tractament de la diversitat a l’aula. Es poden 

oferir diferents tipologies de recursos que trobem a la xarxa segons els alumnes. En alguns 

casos, es pot suggerir a alguns alumnes la realització d’exercicis que es puguin auto corregir 

en xarxa per tal de reforçar aquells exercicis on van més perduts a l’aula. 

 

El professor podrà anar incrementant amb el temps tot tipus de recursos disponibles en xarxa i 

anar-los incorporant en el seu assortiment de recursos de diferents nivells per a cada unitat 

didàctica que imparteixi. En aquest cas, és tant important dominar la matèria que s’explica, com 

ser capaç de trobar recursos útils i engrescadors per poder engrescar els alumnes i facilitar el 

tractament de la diversitat. 

 

També es pot utilitzar la pissarra digital com a eina d’ús participatiu per als estudiants. Els 

estudiants, informats pel professor dels pròxims temes a tractar a classe, poden buscar per la 

seva banda tot de material i recursos per Internet per tal de que siguin ells qui, amb les 

indicacions i correccions pertinents del professor, presentin el tema als companys. 

 

Aquesta eina és molt potent ja que la manera més bona de demostrar que s’ha après alguna 

cosa, és haver-ho d’explicar a algú. En aquest cas, a la resta d’alumnat de l’aula. Els alumnes 

perceben d’una manera diferent i amb més atenció quan un company està explicant un tema, 

que no quan ho fa el propi professor. Així doncs, fer preparar a un estudiant la presentació del 

pròxim tema, pot ser una molt bona eina per incorporar als alumnes en l’ús de la PDI i fer la 

classe més participativa. 

 

La presentació a la PDI de treballs fets pels alumnes ja sigui de forma individual o en grup per a 

la resta de la classe, és també una manera de fer aquesta eina extensiva a l’ús dels estudiants. 

 

També en aquesta línea de planificar una classe participativa fa referència a la següent 

modalitat d’ús de la PDI que consisteix en un ús conjunt per part del professor i els 

estudiants. En aquest cas, la pissarra digital pot ser utilitzada per presentar i comentar 

informació i per portar a terme treballs col·lectius i col·laboratius. Per exemple, muntar un debat 
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on, tant els estudiants com els professors s’hagin preparat prèviament les dades que es vulguin 

comentar a l’aula. 

 

En aquest ús conjunt de la pissarra digital tant per part dels alumnes com dels professors, 

també s’hi inclou una tasca tant important en matemàtiques com tota la part de correcció 

d’exercicis i problemes. Els alumnes poden fer exercicis a l’aula o preparar problemes referents 

al tema que s’estigui tractant per la resta de la classe. Aquesta manera de fer ens permetrà 

contextualitzar millor les situacions dels nois i fer que els alumnes s’involucrin més amb la 

classe.  

 

La correcció dels exercicis a la PDI pot ser una tasca molt interessant i que facilita la correcció i 

còpia d’exercicis de la pissarra tradicional. Sobretot en el cas d’aquella tipologia d’exercicis que 

necessiten de representació gràfica i que és poden fer d’una manera més senzilla amb 

programes de software específics. Aquests programes estan disponibles de forma gratuïta a 

Internet com per exemple és el cas del Geogebra del que en parlarem amb més detall en el 

segon bloc d’aquest treball. 

 

També es parla del recurs complementari de la pissarra digital a l’aula de “el racó de 

l’ordinador”. Tot i que no és ben bé un mode d’ús de la pissarra digital, podem dir que és un 

complement força important si volem explotar totes les facetes de la PDI que tenim a l’aula. El 

fet de tenir aquest ordinador, escàner i impressora a l’aula, permeten una encara millor atenció 

a la diversitat i a la multiculturalitat dels alumnes.  

 

Aquests elements es poden fer servir com a font d’informació i canal de comunicació per part 

dels estudiants i el professor en qualsevol moment que es necessiti. En alguns casos, també es 

pot utilitzar per elaborar algun document, digitalitzar imatges, imprimir, etc... Puntualment, grups 

d’alumnes el poden fer servir per treballar amb programes didàctics. 

 

Malgrat aquesta eina ja existeix en moltes aules on els alumnes ja disposen d’un ordinador per 

alumne, encara no la trobem present en aquells cursos on no està en marxa el projecte 1x1 i és 

una bona font de recursos per la PDI.  

 

Com a últim punt en les modalitats d’ús, es proposa “el diari a classe i la diversitat 

multilingüe”. Tot i que aquesta modalitat d’ús pot tenir poca rellevància en quant a 

l’ensenyament de les matemàtiques, pot ser una activitat molt bona com a tutor o inclús en 

alguna assignatura de lletres, començar la classe revisant la premsa electrònica i comentant les 

notícies d’actualitat, consultar el que diuen altres diaris i ampliar la informació a Internet. També 

ens permet consultar premsa estrangera, practicar idiomes i tractar la diversitat cultural i 

lingüística a l’aula. 

 

Una proposta seria que, cada dia, siguin els alumnes els que presentin breument les notícies 

del dia a l’aula basant-se en el que apareix a Internet. “El paper del professor consisteix ja en 

supervisar, promoure el debat, orientar...Què lluny queda aquella escola en la que l’alumne era 

un receptor passiu de les lliçons magistrals de sempre, sobre els temes de sempre!”
3
 

 

                                                             
3
 Pere Marquès; Pilar Casals (2002) “La pizarra digital en el aula de clase, una de las tres 

bases tecnológicas de la escuela del futuro”, Revista Fuentes, volumen 4, pàg. 38. 
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En posteriors publicacions del propi Pere Marquès
4
, s’incorporen dues modalitats d’ús a la PDI 

que s’afegeixen a les 5 modalitats d’ús ja comentades en articles anteriors.  

 

En aquest cas estem parlant, per un costat de la “presentació amb la PDI dels blog/wiki 

portafoli personal dels alumnes”. En aquest cas, consisteix en una dinàmica de grup en la 

que cada alumne rep l’encàrrec de crear un blog o un wiki personal. Més enllà dels treballs que 

li encarregui el professor, ha d’anar recopilant informació multimèdia del que l’alumne vagi 

trobant dels temes de l’assignatura.  Puntualment, el professor podrà convidar als alumnes a 

presentar el seu blog a la resta de la classe mitjançant la PDI. Els companys, podran revisar el 

contingut dels blogs i deixar comentaris als seus autors. 

 

Una variant d’aquesta modalitat d’ús, podria ser que cada alumne s’especialitzi en una varietat 

concreta de l’assignatura. Quan algun estudiant trobi un àmbit interessant del tema del 

company, li pot enviar mitjançant un comentari al blog. 

 

Finalment, l’última modalitat d’ús relacionada seria la de “Treballs col·laboratius amb la 

wiki”. La idea és poder utilitzar per a treballs en grup, un espai on desenvolupar una wiki 

específica. Els alumnes es podran dividir el treball i cada un realitzarà una part encarregant-se 

de al revisió d’altres parts. En d’altres casos, hi pot haver un marc més obert amb aportacions 

dels estudiants a un treball col·lectiu. El professor, també tindria drets d’escriptura i pot deixar 

els seus comentaris durant el procés. Al final, es pot revisar i corregir públicament a classe amb 

la pissarra digital. 

 

Més enllà de les modalitats d’ús a l’aula definides pel Dr. Marquès i entrant més en detall, 

també hi podem afegir altres tipologies d’activitats com podrien ser: la realització d’esquemes 

gràfics i mapes conceptuals, lectures individuals o col·lectives, aprofitament de jocs i activitats 

de les webs i portals educatius d’Internet, realització de xat i videoconferències, fer projectes 

conjunts amb altres escoles, etc... 

 

Estan disponibles una gran varietat de recursos i d’opcions més avançades de la pissarra 

digital a l’aula per a professors amb més inquietuds o un coneixement més elevat en quant a : 

creació de còmics, ús de la càmera digital, anàlisis d’anuncis, creació de pel·lícules amb 

Windows Movie Maker etc...  

 

En aquesta línea i perquè el professor descobreixi les diferents opcions de la PDI, Miguel Àngel 

Prats va publicar l’article “30 activitades para utilizar las TIC en el aula” on se’ns descriuen 30 

possibles activitats d’ús de la tecnologia aplicada a l’aula amb a la pissarra digital en la 

educació tant per mestres com alumnes. Hi ha una bona explicació de cada metodologia amb 

links d’interès que ens porten a exemples de cada activitat o pistes de com ho podem arribar a 

fer. 

  

                                                             
4
 Dr. Pere Marquès Graells (2008) “Propuesta de uso didáctico con la pizarra digital y la PDI” 

Departamento de pedagogía aplicada, facultad de educación UAB. 
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4.1.6. Limitacions de la PDI  

 

 

Hi ha molts motius per pensar que aquesta nova eina i manera d’ensenyar s’ha d’aplicar en la 

mesura del possible a totes les aules, però també hem de tenir en compte els perills, riscos i 

limitacions de la PDI per tal de fer-ne un bon ús: 

 

En primer lloc, com tot aparell tecnològic, la PDI requereix un bon coneixement i una bona 

formació en les possibilitats i en el funcionament de l’eina per tal d’aprofitar-la i treure’n un bon 

rendiment. En segon lloc, aquesta eina requereix de pràctica per tal de poder-la utilitzar d’una 

manera efectiva. Fins que no estem prou familiaritzats amb la pissarra i el seu funcionament, el 

seu ús a classe pot ser més un inconvenient que dificulta l’avanç del grup que no una millora.  

 

Un cop superats aquests dos primers inconvenients de la fase de coneixement, hem de tenir en 

compte que en temes tecnològics, sempre hi pot haver complicacions i que ens hem d’adaptar 

sobre la marxa. Per exemple, les limitacions a l’hora de posar en marxa tot els elements 

necessaris per la PDI: L’ordinador no arranca, no hi ha llum, la clau de l’armari de seguretat no 

funciona, el projector no s’encén, la contrasenya no és correcta, l’aplicació no s’obre bé, s’ha 

de reiniciar etc... per a alguns professors, aconseguir posar en marxa la pissarra digital 

constitueix tal repte que sovint els fa desistir.   

 

També hem de tenir en compte que els professors s’han de reorganitzar i treballar les noves 

idees i presentacions. Exigeix que els mestres renovin contínuament les unitats didàctiques per 

contextualitzar-les a les noves realitats dels alumnes i aplicar-les a la PDI. Així com estar 

preparats pels possibles inconvenients tecnològics. Malgrat tot, com he comentat en l’apartat 

anterior, sempre es pot reconduir la classe amb la pissarra habitual sense projecció. 

 

Altres limitacions que trobem més enllà de les habilitats i els coneixements del professor, són 

d’una banda les limitacions pressupostàries. El preu inicial d’una PDI és un tema important a 

considerar i, malgrat hi ha diferents tecnologies i tipus de pissarra digital, i que cada cop són 

més barates, el preu i el manteniment segueix sent una de les principals limitacions a l’hora 

d’aplicar-les als centres. 

 

En quant a les limitacions del sistema de projecció, la ubicació de la PDI pot ser un 

inconvenient important. La projecció d’ombres sobre la pissarra per part dels alumnes i 

professors. I finalment, la falta de lluminositat a l’interior de l’aula o si el projector no té prou 

potència lumínica, són possibles inconvenients que hem de mirar de solucionar abans 

d’instal·lar el sistema a l’aula.  

 

Malgrat els inconvenients poden ser diversos, la pràctica totalitat de la bibliografia consultada i 

que fa referència a les pissarres digitals, coincideix en que es dóna lloc a una renovació dels 

processos d’ensenyament i que, malgrat els possibles problemes tecnològics, acostumaven a 

ser impediments significatius, “la pissarra digital és una de les excepcions que justifica la regla, 

que la tecnologia per sí sola, pot impulsar la innovació educativa”
5
. 

 

 

  

                                                             
5
 Pere Marquès; Pilar Casals (2002) “La pizarra digital en el aula de clase, una de las tres 

bases tecnológicas de la escuela del futuro”, Revista Fuentes, volumen 4, pàg. 36-38. 
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5. UNITAT DIDÀCTICA PROGRAMACIÓ LINEAL 

 

5.1. Normativa de la etapa de Batxillerat 

 

Si fem referència a la normativa de Batxillerat respecte a la programació lineal, s’ha de fer 

menció obligada a la llei 142 / 208 del DOCG número 5183. Aquesta llei defineix l’apartat del 

currículum normatiu referent a les matemàtiques, i més concretament al bloc de Batxillerat de la 

modalitat de Ciències Socials. Aquesta tema de la programació lineal és un dels tres grans 

blocs del 2º de Batxillerat de la branca de les Ciències Socials, juntament amb l’’àlgebra lineal i 

l’anàlisi de funcions en el pla. 

De cara a definir correctament la programació d’aquesta unitat didàctica, necessitem repassar 

els requeriments competencials d’aquesta etapa que s’han de projectar en el temari i en la 

metodologia a l’hora d’impartir les classes. Els requeriments competencials de l’etapa, els 

trobem definits textualment en següent bloc de la pàgina 2 de la Llei. Aquests fan especial 

èmfasi en la manera d’aprendre matemàtiques en aquesta etapa: 

“El procés de gestació de la matemàtica ha de ser viscut per l'alumnat. Plantejar problemes, 

experimentar-los, comprendre'ls, establir plans de treball, descobrir invariants, conjecturar 

resultats, generalitzar casos observats, suggerir altres problemes anàlegs, reconèixer 

conceptes matemàtics de situacions concretes, errar i corregir per tornar a experimentar i 

conjecturar fins a obtenir resultats plausibles, proposar solucions als problemes plantejats, 

cercar arguments per consolidar els resultats conjecturals, redactar les conclusions, exposar-

les en públic, defensar-les i acceptar els suggeriments i les crítiques dels altres, són activitats 

pròpies d'una dinàmica de treball que fa de la matemàtica una matèria útil en la formació 

integral de tots els alumnes i necessària en el batxillerat en la mesura que és una etapa 

terminal per a una part de l'alumnat”
6
. 

Així doncs, les matemàtiques en aquesta etapa es projecten com una matèria que estimula el 

raonament, que convida a pensar i a la presa de decisions més enllà d’un problema o una 

situació a l’aula. Aprendre a aprendre fomentant la pro activitat del propi alumne. En definitiva, 

que els alumnes aprenguin pensant i interactuant d’una manera activa i participativa en el grup. 

La matèria, ha de ser doncs descoberta i treballada per l’alumne amb l’ajut d’un professor 

facilitador de tot aquest procés. “Si a l'alumne li diem que un problema no té solució, poc haurà 

après. Si a més fem que experimenti (amb un paper essencial de les TIC) i que descobreixi la 

utilitat de les diverses eines, haurà après molt més”
6
. 

 

Per la manera en que es proposa l’aprenentatge de les matemàtiques en aquesta etapa, i tal 

com s’indica textualment en la normativa, sembla que la pissarra digital pot convertir-se en una 

eina clau de cara a poder impartir les classes. Aquestes serien amb un estil més participatiu i 

amb més dinàmiques de grup i d’experimentació. La pissarra digital ens pot ajudar 

significativament a donar resposta a gran part dels objectius de l’etapa en aquesta matèria. 

 

Concretant la idea de que “el procés de gestació de la matemàtica ha de ser viscut per 

l’alumnat”, a la normativa també s’identifiquen les competències matemàtiques que s’han 

d’arribar a assolir en aquesta etapa. Aquests són els 5 objectius docents als que es fa 

referència per tal d’assolir l’aprenentatge a l’aula. Així s’ha de seguir el desenvolupament de 

l’activitat matemàtica al llarg de l’etapa del Batxillerat: 

                                                             
6
 Currículum batxillerat (Decret 142/2008) “Matemàtiques aplicades a les ciències socials”, 

DOGC núm. 5183, pàg. 2.  
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· Resoldre problemes matemàtics. 

· Comunicar-se matemàticament. 

· Raonar matemàticament. 

· Valorar la matemàtica i la seva construcció. 

· Tenir confiança en la pròpia capacitat matemàtica. 

 

D’aquesta manera, totes les activitats que plantejarem a continuació respecte la unitat 

didàctica, miraran de donar resposta d’una manera o altra a aquests objectius docents de les 

matemàtiques al Batxillerat.  

 

En aquest marc normatiu de l’assignatura, també es fa referència específica al bloc de 

programació lineal. Els coneixements d’aquest apartat que es consideren imprescindibles i que 

s’han de superar per tal de que els alumnes assoleixin correctament els objectius de la etapa, 

són el bloc de modelització, i el de programació lineal de dues dimensions per tal de resoldre 

problemes: 

 

“La modelització de situacions que requereixen sistemes d'inequacions 

- Inequacions lineals d'una i dues incògnites. 
- Representació d'una situació mitjançant un sistema d'inequacions de primer grau amb 

dues incògnites. Representació gràfica de la regió factible. 
 

La programació lineal bidimensional un model per resoldre problemes, molt sovint lligats 
a la producció 

- La funció objectiu. Màxims i/o mínims en una regió. 
- Optimització d'una situació amb l'ajut de la programació lineal. Interpretació de la 

solució segons el context.”
7
 

                                                             
7
 Currículum batxillerat (Decret 142/2008) “Matemàtiques aplicades a les ciències socials”, 

DOGC núm. 5183, pàg. 16. 
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5.2. Programació didàctica: 

 

5.2.1  Competències 

 

En aquest apartat, es comentaran totes les competències bàsiques que ens plantegem treballar 

en aquesta unitat didàctica. Més endavant presentarem les activitats que promouen aquestes 

competències. 

Una de les competències bàsiques que treballarem és la competència matemàtica. La idea és 

seguir desenvolupant l’habilitat de desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic amb la 

finalitat de resoldre les situacions i problemes diversos quotidians plantejats a l’aula. Fer 

pensar, per aprendre, però des d’un raonament numèric i matemàtic.  

A diferència dels cursos de secundària on s’acostuma a aprendre mitjançant un problema 

matemàtic simplificat, en aquesta temari, intentarem plantejar problemes reals, amb major 

complexitat, que pot suposar un repte per a l’alumne, però a la vegada una descoberta nous 

processos de raonament. Ser matemàticament competent pel que fa a la unitat didàctica de la 

programació lineal, requereix trobar arguments als màxims i mínims, ser capaç de construir 

gràfics i solucions que donin resposta als problemes. 

La segona competència que ens plantegem treballar en aquesta unitat és la contextualització. 

La idea és, no només plantejar problemes que siguin un estímul per a l’alumne, sinó que 

aquests problemes han de ser, en la mesura del possible, contextualitzats a l’entorn dels nois i 

que puguin tenir una continuïtat al llarg del temari. No problemes aïllats, sense context ni 

relació amb l’entorn dels alumnes, sinó que han de permetre interpretar una realitat.  

Aquesta competència, no només la treballaran en el marc de la resolució d’exercicis i 

problemes que plantegi el professor, sinó que també l’hauran d’aplicar en la sessió en que 

l’alumne plantegi problemes a la resta de l’aula. 

Les sessions de treball de la unitat didàctica via pissarra digital, ens permetran desenvolupar 

millor la competència comunicativa. Aquesta competència es treballarà via la defensa oral de 

la resolució d’exercicis davant la resta de la classe. Un resultat que s’obté ja sigui de l’aplicació 

d’una formula, o de la extrapolació d’un fet real en un context matemàtic i saber-ho comunicar a 

la resta d’alumnes.  

Plantegem que l’alumne que hagi de resoldre l’exercici, sigui informat a la classe anterior 

perquè el pugui treballar gràficament i digitalment i presentar-lo posteriorment a la següent 

classe de correcció. 

Finalment, en aquesta unitat didàctica, els alumnes també treballaran en la competència de 

gestió i tractament de la informació. La recerca d’informació a partir de diferents fonts, ja 

sigui el llibre o la pissarra digital a l’aula o Internet a casa, necessiten ser analitzades i 

tractades correctament per obtenir els resultats desitjats. Saber aplicar en cada cas, el mètode 

matemàtic adequat per a la resolució de problemes, ens ajudarà a treballar en aquesta 

competència. 

En aquest apartat, els alumnes han d’aprendre a ser crítics amb tota la informació que es reculli 

tant d’Internet com d’altres fonts quan siguin ells mateixos qui plantegin els problemes a la 

resta de la classe. 
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5.2.2 Objectius 

 

Els objectius de desenvolupament que perseguim en aquesta unitat didàctica van en línea amb 

els objectius d’etapa del Batxillerat. Més concretament, en el temari de programació lineal, 

treballarem especialment en aquests quatre objectius: 

Reconèixer situacions reals en els problemes treballats a classe i ser capaç d’aportar 

solucions que es concretaran via el plantejament i la resolució de sistemes, la interpretació i 

representació gràfica i la capacitat d’abstracció dels resultats per donar resposta als problemes 

plantejats. 

Fer un bon ús de les eines tecnològiques: el software lliure matemàtic (geogebra), fulls de 

càlcul que permeten tant la representació gràfica com treballar en taules de valors i altres 

programes de càlcul que permetin i facilitin la visualització i el tractament de la informació. 

Aprendre a fer un bon ús de la pissarra digital com a eina de projecció i de presentació de 

problemes a la resta de companys. 

Ser capaç de fer càlculs senzills i poder fer estimacions raonables previs a la resolució del 

propi problema. Un cop treballada la fase prèvia on podem estimar aproximacions, cal ser crític 

amb els possibles errors quan procedim a la resolució matemàtica i apliquem els nous 

aprenentatges en la representació gràfica de funcions objectiu o de les restriccions.  

Finalment, ser capaç d’analitzar correctament la informació que s’inclou a cada problema i 

d’estructurar i extreure la informació rellevant del conjunt de dades que s’aporten. Saber 

descartar la informació supèrflua o irrellevant. En aquesta línea, en la unitat didàctica es 

plantejaran problemes que puguin tenir més dades de les estrictament necessàries per a la 

seva resolució. 
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5.2.3 Continguts i procediments 

 

Els conceptes que es treballaran en aquesta unitat didàctica són els següents: 

 

- Inequacions. Sistemes d’inequacions. 

- Regions del pla determinades per inequacions. 

- Introducció a la programació lineal. 

- Mètodes de resolució. 

- Diferents tipus de solució. 

- Problemes financers. 

- Problemes de producció. 

- Problemes de transport. 

 

En quant als procediments que farem servir, estaran estretament relacionats amb la resolució 

de problemes que plantegin situacions reals: 

- Problemes de resolució d’inequacions lineals o de sistemes d’inequacions lineals tant 

d’una com de dues variables i representar gràficament les regions associades en el pla 

i determinar la regió factible i solució del problema. 

 

- Saber reconèixer i trobar problemes de programació lineal en la realitat. Obtenir la 

corresponent funció objectiu, representar la regió factible i determinar els vèrtexs de la 

regió factible. 

 

- Resolent problemes de programació mitjançant el mètode algebraic. Determinant els 

vèrtexs de la regió factible i analitzant el valor de la funció objectiu en cada un d’ells. 

 

- Resolent problemes utilitzant el mètode gràfic de representar rectes paral·leles a la 

funció objectiu i determinant quina d’elles maximitza o minimitza la funció. 

 

- Analitzar les solucions del problema de programació per veure si tenen coherència amb 

el problema plantejat. 

En resum, els procediments es basen en fer que l’alumne sigui capaç, tant de resoldre com de 

plantejar problemes reals ja siguin de producció, de transport, finances o altres àmbits 

mitjançant la programació lineal. Ja sigui mitjançant mètodes algebraics o gràfics i sabent 

analitzar les solucions obtingudes. 
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5.2.4 Seqüència didàctica 

 

Tenint en compte que cada unitat didàctica ocupa entre tres setmanes i un més, considero que 

aquesta unitat didàctica es pot dur a terme amb 10 sessions per plantejar de manera eficaç els 

continguts i procediments establerts en aquesta unitat didàctica. Mirarem de seqüenciar totes 

les activitats previstes fent referència a les activitats descrites en els Annexos que ens 

acompanyaran en les diferents sessions. Així mateix, descriuré els recursos utilitzats i la 

agrupació d’alumnes utilitzada en cada cas: 

 

1ª Sessió: Presentació de la idea de Programació lineal (1 hora) 

 

Aquesta sessió, serà la immediatament posterior a la unitat didàctica de Sistemes 

d’inequacions lineals. Com que l’última sessió de la unitat didàctica anterior, s’haurà fet la 

correcció de l’examen parcial, ens podrem fer una bona idea de en quin nivell es troba cada 

alumne i en el cas de que algú necessiti algun reforç d’exercicis de Sistemes d’inequacions, els 

hi podem encomanar un l’entrega d’un treballet amb exercicis del tema anterior. 

En aquesta sessió, podrem presentar els conceptes de programació lineal com a manera 

d’optimitzar una funció, que en el nostre cas serà de dues variables i presentarem tant la funció 

objectiu com el que representen el conjunt de restriccions.  

Per tal d’introduir aquests conceptes en ajudarem abans de l’exercici tipus que tenim a l’Annex 

I. En aquest problema, sense grans càlculs, ens permet intuir i entendre la idea general del que 

vol dir programació lineal, del que es treballarà les pròximes setmanes i també permet introduir 

els conceptes bàsics. Un cop els alumnes facin les seves propostes de solució del problema, 

procedirem a resoldre’l gràficament per tota la classe amb el suport del Geogebra.  

A l’Annex I, també trobarem una variant que ens ajudarà a treballar sobre el mateix exemple 

en les funcions objectiu. Un cop presentat aquest primer exercici, en aquesta mateixa sessió 

aprofitarem per presentar una aplicació interactiva en Geogebra de resolució d’un problema de 

programació lineal que trobem a l’Annex II
8
. 

En aquesta primera sessió, ja proposarem als alumnes un dels treballs que hauran d’entregar 

en aquest bloc del temari. Hauran de plantejar l’enunciat d’un problema senzill, que relacioni 

alguna activitat de la seva vida quotidiana, i que puguin representar un problema de 

programació lineal. Aquest serà treballat en grups a la següent sessió. 

A la sessió es pretén un ambient d’escolta, tot i que el professor buscarà la participació puntual 

dels alumnes. La idea és motivar els alumnes i que puguin arribar a comprendre el que 

representa i la utilitat de la programació lineal més enllà de que tingui un nom estrany. Els 

deures consistiran en la preparació de l’enunciat d’un problema. 

  

                                                             
8
 Josep Bujosa. “Resolució de problemes de programació lineal”. XTEC (xarxa telemàtica 

educativa de Catalunya). http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/FunPoli/FuncionsPoli.htm 

http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/FunPoli/FuncionsPoli.htm
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2ª Sessió: Programació lineal en la nostra vida (1 hora) 

 

Aquesta serà una sessió de treballs en grup. Podem fer agrupacions de 2 o de 3 segons millor 

ens convingui. Si ja estem familiaritzats amb el grup, tindrem més facilitat en fer grups 

equilibrats on hi hagi alumnes més avançats amb alumnes que tinguin més dificultats. Si no, 

sempre podrem fer agrupacions segons les notes més altes i les més baixes en l’últim parcial. 

L’objectiu d’aquesta segona sessió és compartir en els grupets els problemes que s’han pensat 

a casa on han adaptat algun exemple de programació lineal de la seva vida quotidiana. 

Comprovarem si han aconseguit plantejar un problema que es resolgui per la metodologia 

explicada el dia anterior. Entre ells mateixos, comentaran els problemes i la funció objectiu i 

restriccions que hi ha plantejades. Cada grup decidirà quin és el problema més original 

plantejat i el passaran al grup veí. 

El professor passarà per les taules mentre els grups comenten els exercicis i decidirà si el 

problema respon als criteris suficients com perquè el puguin passar al grup veí. El professor 

podrà aplicar algun problema del llibre o ajudar a adaptar un problema adequat per aquells 

grups que s’hagin quedat sense un problema després dels 15 minuts de posada en comú. 

El segon bloc de 15 minuts, deixarem temps als grups per resoldre el problema que els hi hagi 

assignat el grup veí o el professor en el seu defecte. En aquesta estona, els alumnes resoldran 

el problema de forma gràfica. 

El tercer bloc de 15 minuts, deixarem temps als alumnes perquè mirin de buscar els mateixos 

resultats, però buscant els vèrtex que formen la funció objectiu i les restriccions de forma 

algebraica o analítica. En aquests dos últims blocs, el professor també es passejarà per l’aula 

per tal d’aclarir dubtes o dificultats. 

El professor demanarà l’entrega del treball que s’ha fet durant la sessió per corregir-ho. 

D’aquesta manera ens assegurem que els alumnes no es distreguin i estiguin tots implicats. En 

el cas de que hi hagi algun grup que acabi amb menys temps, els hi demanarem que preparin 

l’exposició amb l’ordinador del professor i que en els últims 5 minuts de la sessió presentin el 

problema que els hi ha tocat a la resta de companys. 

Els deures de cara a la sessió següent, consistiran en preparar en geogebra les explicacions i 

solucions gràfiques del seu problema a la resta de companys de l’aula. 

 

3ª Sessió: Presentem el problema a l’aula (1 hora) 

 

En aquesta sessió, els primers 30 minuts, els dedicarem a la presentació en la pissarra digital 

de cada grup, l’exercici del dia anterior. En aquest cas, serà el grup que ha plantejat el 

problema qui estarà pendent de corregir els possibles errors que hagin pogut fer el grup que 

presenta.  

La idea és que el professor intervingui el mínim possible i en aquest cas, valorarà tant la 

intervenció del grup que surt a la pissarra, com la correcció que faci el grup que va plantejar 

l’exercici. D’aquesta manera procurem que tota la classe estigui atenta i segueixi les 

explicacions. 
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En els 30 minuts restants de la sessió, canviarem la dinàmica i aprofitarem per treballar 

problemes amb diferents tipus de solució. Probablement, tots els problemes que hauran vist 

fins a aquesta sessió, han estat de solució única. La idea no és explicar la teoria dels diferents 

tipus de solució, sinó que plantejarem als alumnes una sèrie de problemes que tindran tot tipus 

de solucions, tant siguin úniques com múltiples, limitades o Il·limitades. 

Anirem plantejant aquests exercicis de forma gràfica en la pissarra digital, i deixarem que siguin 

ells mateixos els qui vagin proposant el dibuix de les restriccions i funció objectiu. El professor 

anirà demanant, als alumnes que ell cregui, el següent pas per tal de mantenir l’atenció de 

tothom. En el cas de que no s’acabi amb aquests exercicis a l’aula, aquests es proposaran per 

ser treballats a casa. Els exercicis tipus proposats seran de l’estil de l’Annex III
9
, però en els 

tres llibres de text consultats, podem trobar i problemes exercicis variats de solucions diferents.  

Una altra eina, en aquest cas interactiva, per tal de poder repassar aquests conceptes dels 

diferents tipus de solució i repassar els conceptes de la classe anterior els trobem a l’Annex 

IV
10

. 

 

4ª Sessió: Presentem el problema a l’aula (1 hora) 

 

Després de les primeres tres sessions on els alumnes han treballat diferents tipus de 

problemes de manera relativament autònoma,  passarem a planificar les pròximes tres sessions 

de treball, on més enllà de que ja hagin entès el concepte de programació lineal i el fet de que 

sàpiguen buscar la solució més optima a un problema o un exercici, plantegem algunes 

sessions per tal de guanyar agilitat mental i rapidesa de càlcul mentre anem introduint exercicis 

gradualment més complicats. 

Així doncs, en aquesta 4ª sessió, la primera mitja hora l’aprofitarem per acabar de corregir els 

exercicis de la sessió anterior que tenen diferents tipologies de solució. La resolució dels 

exercicis es farà amb la pissarra digital. Si anem bé de temps, podrem aprofitar perquè surtin 

els propis alumnes a explicar-ho.  

El segon bloc de 30 minuts parlarem de la metodologia a seguir a l’hora de plantejar els 

problemes. Els problemes de programació lineal solen tenir un enunciat bastant llarg que a 

vegades pot portar confusió si no es va en compte. Perquè això no passi, demanarem als 

alumnes que facin una taula amb les dades i incògnites de cara a plantejar restriccions i la 

funció objectiu. Introduirem l’exemple de l’Annex V
11

 i el resoldrem amb l’ajuda dels alumnes 

perquè vegin un exemple de taula. 

                                                             
9
 J. Colera, Mª J. Oliveira; R. García (2003) “Matemàtiques aplicades a les ciències socials. 

Editorial Barcanova. 

 
10

 Antonio Caro Merchante. “Programación lineal”. Plataforma Descartes 2D. Instituto de 

tecnologías educativas. Producido por el ministerio de educación. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Programacion_lineal/progr

am.htm 

 
11

 Juan Carlos Fernandez Gordillo; (2006 “Ejercicios resueltos de programación lineal”. 

Publicado enVitutor.com. http://www.vitutor.com/algebra/pl/a_a.html 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Programacion_lineal/program.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Programacion_lineal/program.htm
http://www.vitutor.com/algebra/pl/a_a.html
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Un cop explicat, aprofitarem per posar deures del mateixa estil i continuar amb la mateixa la 

pràctica (Annex VI). Si anem bé de temps, aprofitarem perquè els alumnes puguin començar a 

treballar-los i si tenen algun dubte aprofitin que el professor està a classe.  

 

5ª i 6ª Sessió: Resolem problemes de forma analítica (2 hores) 

 

Aquestes dues sessions, seran sessions de treball en les que ens dedicarem exclusivament a 

la resolució de problemes d’una forma algebraica. És a dir, els alumnes prescindiran de la 

representació gràfica i resoldran tots els problemes establint la taula de valors comentada en la 

sessió anterior i resolent el problema numèricament. Els alumnes treballaran l’agilitat mental i 

alhora, guanyen habilitats siguin els exercicis de la tipologia de solució que sigui. 

En aquestes sessions, la pissarra digital estarà a disposició del professor que anirà comprovant 

al mateix temps i mitjançant la representació gràfica en el geogebra que els resultats obtinguts 

de forma analítica també es compleixen quan ho representem gràficament. En el cas de que el 

grup funcioni molt bé, sempre es podrà demanar a un altre company de classe que sigui ell qui 

faci les demostracions gràfiques a la pissarra digital mentre el company comparteix els resultats 

numèrics del problema. 

La metodologia d’aquestes sessions, serà la de corregir els exercicis del dia anterior els 

primers 20/30 minuts de la sessió, per després seguir treballant ja siguin exercicis o problemes 

relacionats on el professor deixarà 5/10 minuts per exercici per la seva resolució, mentre el 

professor es passeja per l’aula. Els primers en acabar cada exercici, podran sortir a la pissarra i 

presentar el seu plantejament del problema. 

En el cas que hi hagi poca disposició al treball, sempre es podrà demanar l’entrega dels 

exercicis resolts al final de la sessió. Malgrat suposi més feina pel professor, això també ens 

permetrà analitzar en quin nivell de comprensió del temari es troben els alumnes i poder 

començar a orientar la 7ª sessió i la última classe de repàs abans de l’examen parcial de la 

unitat didàctica. 

La sessió de treball, la podem plantejar en parelles. En aquest cas, podran ser les parelles amb 

les que vam treballar en la 2ª sessió. El fet de fomentar el treball en equip i que s’ajudin entre 

ells pot ser més engrescador que no haver de demanar ajuda al professor de forma individual. 

A l’hora de sortir a presentar la resolució del problema a la resta de la classe, els dos 

components de la parella hauran de demostrar el mateix domini del problema. 

La tipologia d’exercicis, podran ser els exercicis d’un format més estàndard que podem trobar 

en un llibre de text. En aquest cas, podem tant acabar els exercicis del dia anterior com 

treballar exercicis dels que ja disposem en xarxa. En aquest cas, tenim plantejaments i 

solucions matemàtiques i reals digitalitzades en l’Annex VII
12

.  

                                                                                                                                                                                   
 
12

 Francisco Doménech Pomares; (2002) “Programació lineal”. XTEC Merlí (Catàleg de 

recursoseducatius). 

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/matematiques/plineal/index.html 

 

 

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/matematiques/plineal/index.html
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7ª Sessió: Si tinguéssim un negoci... (1 hora) 

 

Un cop arribats a aquesta sessió, podem considerar que els alumnes ja haurien de tenir 

adquirits els mecanismes i la idea general del funcionament i de la necessitat d’utilitzar la 

programació lineal per resoldre situacions del dia a dia. Així doncs, en aquesta sessió 

aprofitarem per treballar 3 tipus de problemes complerts que ens podríem trobar si, tal com diu 

l’enunciat, tinguéssim un negoci. 

Si el grup és prou reduït, podem contemplar la possibilitat de fer tres grups i adjudicar un 

problema a cada grup. Cada grup dedicaria els primers 20 minuts de la sessió a resoldre el seu 

problema en grup dibuixant la taula de valors, la resolució gràfica i comprovar-ho amb la 

resolució analítica. Això ens permetria, que a la resta de la classe, cada grup surti a presentar 

el seu problema a la resta del grup.  

Aquests tres problemes són els que trobem a l’Annex VIII
13

 i ens parlen d’un problema financer 

(d’inversió), d’un problema de producció i d’un altre de transports. 

En el cas de que el grup classe sigui massa nombrós per portar aquesta dinàmica, es pot 

plantejar fer els exercicis en parelles o de forma individual i seguir un format més estàndard de 

classe en la que el mètode de la sessió seria el de resolució a l’aula per una posterior correcció 

davant dels companys. 

Si en aquesta sessió, el professor detecta que hi ha alumnes amb mancances importants de 

comprensió de la idea de programació lineal, o algun alumne que ha faltat a moltes sessions, 

ens podríem plantejar posar-los alguns exercicis de repàs, o en el cas que sigui possible, fer 

una sessió voluntària per aquells alumnes amb més dificultats a l’hora del pati o en alguna hora 

de reforç que tingui el centre. En aquesta estona, es pot replantejar exercicis de les dues 

primeres sessions que són més senzills, però que permeten visualitzar i entendre més 

clarament el que significa la programació lineal. 

 

8ª Sessió: Repassem com optimitzar (1 hora) 

 

Aquesta sessió, serà la prèvia a l’examen parcial de la unitat didàctica de la programació lineal. 

Un cop arribats a aquesta sessió, els alumnes no només han de tenir clars el concepte de 

programació lineal com a manera d’optimitzar una situació concreta, sinó que ja han sigut 

capaços d’afrontar problemes reals amb situacions més complexes. 

Només ens falta fer una sessió on repassar tots els conceptes que volíem treballar en aquest 

unitat didàctica i que són els que avaluarem als alumnes a l’hora de fer l’examen parcial. 

Repassarem exercicis de: 

- Sistema d’inequacions de primer grau i resolució gràfica de les regions del pla que són 

solució.  

                                                             
13 Àngela Jané; Josep M. Guiteras, Jordi Besora (1998) “Matemàtiques aplicades a les Ciències 

Socials”. Batxillerat, crèdits 4,5 i 6. Editorial Mc Graw Hill. 
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- Repassar la idea de programació lineal i la seva utilitat. 

- Mètodes de resolució: treballar un exercici amb resolució gràfica i algebraica. 

- Repassar els diferents tipus de solució que ens podem trobar en un problema. 

- Problemes de la sessió anterior. Si no hi ha dubtes, repassar-los com a deures. 

Aquesta sessió, seria de caràcter més individual. En aquest cas, el professor prendrà el 

protagonisme durant tota la sessió. La motivació de tenir l’examen al dia següent, 

probablement serà suficient com per tenir a tota la classe atenta i interessada en la sessió. Es 

poden agafar exercicis nous per fer exercicis de repàs, però crec que seria una bona idea 

poder utilitzar exercicis treballats en sessions anteriors. 

Si tenim marge de maniobra i disposem d’alguna sessió més, podria ser interessant dedicar 

una sessió exclusiva a la resolució d’exercicis de forma gràfica, ja que després de les primeres 

quatre sessions, en tenim dues senceres dedicades exclusives a la resolució numèrica. En 

aquest cas, doncs podríem aprofitar per tenir alguna sessió més de treball compartida a l’aula. 

 

9ª Sessió: Examen parcial (1 hora) 

 

En aquesta sessió és plantejarà un examen individual que inclogui una pregunta de cada 

aspecte dels que es volien treballar en aquesta unitat didàctica:  

Exercici del sistemes d’inequacions amb solucions dibuixades com a regió en el pla. Exercicis 

de solució única i múltiple. Resolució d’un problema de forma analítica. Resolució d’un dels tres 

tipus de problema (p.ex. transport), tenint en compte el nivell general assolit per la classe. Si 

creiem que tenen temps, es podrien plantejar dos problemes complerts. 

 

10ª Sessió: Correcció examen parcial a l’aula (1 hora) 

 

En aquesta última sessió, aprofitarem per fer la correcció dels problemes de l’examen. Mirarem 

de treballar tota la correcció en la pissarra digital i guardar-ho com a document per poder enviar 

les solucions de l’examen digitalment als alumnes. D’aquesta manera els alumnes ho podran 

utilitzar com a recurs propi per estudiar de cara a la selectivitat per la que ja faltaran pocs 

mesos. 

La sessió de correcció, la farem abans de repartir els exàmens amb els resultats. Així 

fomentem que els alumnes estiguin pendents als possibles errors que van cometre. El 

professor, també procurarà fer una classe participativa, malgrat no hi hagi cap alumne que surti 

a la pissarra per a resoldre els problemes. 

Una alternativa, podria ser la de corregir els seus propis exàmens pel company del costat. 

D’aquesta manera, podríem aconseguir una major implicació i que els nois estiguin més ficats 

en voler entendre tots els problemes. Valorar l’examen del company és una responsabilitat per 

la que s’han d’esforçar a estar atents. 

  



La pissarra digital i la seva aplicació en el món de la programació lineal a Batxillerat  25 

 

5.2.5 Criteris d’avaluació 

 

Més enllà dels objectius i de cara a avaluar als alumnes en els coneixements adquirits en 

aquesta unitat didàctica, personalment tindria en compte aquests quatre punts. Els tres primers 

punts es poden avaluar amb un examen parcial al final del temari. En canvi, el punt quart es 

podria avaluar durant les diferents sessions, fent sortir els alumnes a la pissarra digital a fer la 

correcció dels problemes que tinguin com a deures o a l’hora de presentar la proposta del 

problema a la resta de la classe. 

1) Reconèixer situacions i contextos no matemàtics on siguin aplicables els models matemàtics 

d’equacions i inequacions. Ser capaç de resoldre-ho analíticament i representar-ho 

gràficament. 

2) Aplicar els models de programació lineal a problemes senzills de la vida quotidiana.  
 
3) Saber formular algebraicament i resoldre gràficament el conjunt de restriccions i la funció 
objectiu en problemes de programació lineal de dues variables. 
 
4) Utilitzar amb soltesa la calculadora i l’ordinador permetent fer representacions gràfiques i 
explicar i simular situacions. Fer servir les TIC, sent capaç d’interpretar els resultats. 
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5.2.6 Atenció a la diversitat. 

 

Els recursos que tenim com a professors per tal d’afrontar i d’atendre a la diversitat dins de 

l’aula estan estretament lligats amb la tipologia del grup i dels recursos de que disposem. En 

aquest cas, estem parlant del context d’un institut on els grups són reduïts i van de 7 a 15 

alumnes i que per tant, ens permetran una major flexibilitat i un marge de maniobra més gran 

per portar més d’una dinàmica alhora dins de l’aula. 

Aquesta unitat didàctica de la programació lineal, és un dels temes importants de cara a 

l’examen de la Selectivitat i que s’acostuma a impartir segons la majoria de llibres de text 

(Castellnou, Mc Graw Hill, Barcanova) en el darrer trimestre del curs. En quant a l’atenció a la 

diversitat, això ens permetria afrontar-ho amb un major coneixement del nivell dels alumnes i 

intuir quines necessitats específiques pot tenir cada noi.  

Una de les eines utilitzades per a atendre a la diversitat de fer una avaluació prèvia dels 

coneixements matemàtics, en aquest cas seria del tot prescindible. A no ser que entrés un 

professor nou a mig curs o un substitut. En aquest cas, seria força important fer-la. Així doncs, 

detectar o conèixer els coneixements previs és clau per poder compensar algunes mancances, 

encara que no siguin generalitzades en tot el grup. 

Per altra banda, també és important procurar que els nous continguts matemàtics connectin 

amb els coneixements previs i que siguin d’un nivell adequat. Com que aquesta unitat 

didàctica habitualment ve precedida de la de sistemes d’inequacions, podem entendre que els 

coneixements previs ja estan adquirits. D’altra banda, per aquells estudiants que arrosseguen 

mancances de la unitat didàctica anterior, el professor sempre podrà plantejar exercicis de 

reforç. 

Finalment, procurarem que la comprensió que els alumnes tinguin de cada nou 

coneixement treballat de programació lineal, sigui suficient per entendre i comprendre 

una mínima aplicació dels continguts en la vida real i que siguin capaços de trobar un 

sentit als problemes treballats. 
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6. EXPERIÈNCIA PERSONAL 
 
 
La meva experiència personal amb la pissarra digital ha sigut bastant reduïda. En el meu 
institut de pràctiques he pogut assistir a varies sessions on s’ha utilitzat la pissarra digital en el 
curs del segon curs de Secundària. En aquest cas, he vist l’ús de pissarra digital merament 
com a observador i l’ús que se’n feia era bastant puntual. Per navegar per Internet i resoldre 
activitats que ja estaven plantejades a la xarxa.  
 
En l’àmbit de la meva intervenció a l’aula, jo no he pogut utilitzar la pissarra digital perquè, 
malgrat a l’ institut hi ha dispositius portàtils de pissarra digital (PDIP), ni a les aules de 4º de 
Secundària ni de 2º de Batxillerat on he dut a terme la meva intervenció en pràctiques no 
disposaven de sistemes de projecció a l’aula. Les pissarres eren les clàssiques negres que no 
permeten la projecció i s’han d’utilitzar amb guix. 
 
Un dels motius pels quals em sentia atret a l’hora de fer el treball, era precisament la falta 
d’interacció que he tingut amb la pissarra digital. Malgrat no he pogut intervenir amb la PDI a 
l’aula, si que he pogut visualitzar-ne el seu potencial. El centre ens ha permès practicar en 
diferents sessions amb aquesta tecnologia. Experimentar i aprendre’n el seu ús després 
d’haver treballat tota la bibliografia relacionada, ha sigut una manera de redescobrir i d’imaginar 
diferents usos i possibilitats. Ara mateix, em costa trobar algun límit o aspecte que no pugui ser 
treballat a l’aula amb la pissarra digital. 
 
Per altra banda, la meva experiència amb la programació didàctica de la programació lineal, 
ha sigut basada en la meva intervenció en el 2º de Batxillerat de Ciències Social. En aquest 
curs, vaig tenir l’oportunitat d’impartir la unitat didàctica de “Sistemes d’inequacions”. Aquesta 
és la unitat didàctica immediatament anterior. En ella, vam treballar tota una sèrie d’exercicis i 
problemes relacionats amb la resolució gràfica de sistemes d’inequacions, però sempre tenint 
en compte l’objectiu final de tota la unitat d’entrar en el món de la programació lineal i 
optimització. 
 
En l’experiència de la meva intervenció a l’aula vaig mirar de seguir un esquema molt similar al 
que he plantejat en la seqüència de les sessions i de la presentació: La presentació de 
problemes senzills en les primeres sessions per tal d’aplicar amb un context real tots els 
conceptes que volem treballar, fer pensar als alumnes possibles problemes amb casos similars 
dins del seu context habitual i finalment, un cop han entès la idea de fons de la unitat didàctica, 
entrar més en detall amb exercicis i problemes de resolució més elaborada. 
 
L’experiència a l’aula va ser molt positiva. Així mateix, cal destacar que durant les intervencions 
a l’aula, alguns dies el grup era tan sols de 5 o 6 estudiants. Això permetia una dinàmica de 
resolució de problemes molt més propera, amb més intervenció dels alumnes i treball en 
parelles. Malgrat tot, personalment crec que l’experiència podia haver millorat significativament 
si s’hagués disposat d’una pissarra digital a l’aula. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

Aquest treball final de màster, lluny de voler proposar una solució a algun problema concret en 

el centre de pràctiques, tenia la voluntat per una banda, d’aprofundir i conèixer els elements 

d’una eina de futur com la pissarra digital. En aquest sentit, el treball m’ha permès 

aprofundir sobretot en la gran varietat de modalitats d’ús que permet a l’aula la pissarra digital.  

Aquest treball m’ha permès conèixer els detalls, ja no només de com funciona i de quins tipus 

de pissarra digital són més convenients per cada classe, sinó que m’ha ampliat la visió i les 

possibilitats d’ús de la pissarra digital en diferents contextos. Situacions que, ja siguin en 

matemàtiques o no, ni se m’havien acudit o que no havia pogut observar en la meva part de 

pràctiques d’observació. Espero que aquest treball, pugui també obrir els ulls a altres 

professors i permeti descobrir noves eines i com aplicar-les a l’aula. 

Un altre dels objectius, era aplicar la unitat didàctica de la programació lineal en pissarra 

digital. En aquest bloc, he aconseguit treballar la unitat didàctica d’una forma bastant 

completa, mirant d’incorporar tots els objectius, treballar totes les competències, i incloure tota 

la programació que forma part de la normativa del Batxillerat.  

Així doncs, s’ha aconseguit recopilar tot un recull d’activitats per ús de la pissarra digital en 

aquest curs, tant per cobrir les estrictes i necessàries, com amb marge per tenir possibles 

activitats de reforç i activitats de més nivell per integrar a la diversitat dins de l’aula. Així mateix, 

es proposen diferents fonts web amb recursos addicionals per pissarra digital que poden ajudar 

en d’altres unitats didàctiques, inclús més enllà de les matemàtiques. 

En quan a completar i incrementar els recursos disponibles del centre per impartir 

aquesta unitat didàctica en pissarra digital, considero que aquest treball conté una bona font 

de recursos ja siguin propis en alguns casos, de bibliografia d’algun llibre de text adaptada 

digitalment, com d’activitats interactives de companys professors que les comparteixen en 

pàgines web específiques. En aquest sentit, el treball permet trobar tant en alguns blocs de la 

memòria, en els annexos, o en diferents pàgines web indicades a la webgrafia on s’hi poden 

trobar quantitat de recursos ja siguin de programació lineal com d’altres exercicis per cobrir 

altres unitats didàctiques en pissarra digital. 

Durant el meu període de pràctiques al centre, no he tingut l’oportunitat d’impartir aquesta 

unitat didàctica. Però després d’haver-la treballat i de trobar tants i diferents recursos 

interactius, seria molt gratificant poder posar-la en pràctica a l’aula. Espero que algun dia, ja 

sigui jo com algun altre professor, del meu centre en pràctiques o no, pugui fer-ne ús i que la 

pugui gaudir tant explicant-la com jo ho he fet preparant-la. 
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8. RESULTATS 

 

Tal com he comentat en l’apartat anterior, en aquest treball final de màster, la idea no era la 

d’establir resultats sobre cap estudi en concret. Malgrat si que s’ha fet una recerca bastant 

extensa sobre la bibliografia escrita referent a l’ús de les pissarres digitals a l’aula, en el treball 

m’he centrat en una part pràctica amb propostes de plantejament de la unitat didàctica amb 

suport de la pissarra digital a l’aula.  

En aquest cas, els resultats de l’aplicació de la metodologia descrita estan en certa manera 

pendent de ser validada pel grup i valorar el funcionament i assoliment dels objectius. En 

aquest treball ofereixo uns recursos i una proposta de com enfocar les sessions amb aquesta 

eina. Crec que els plantejaments i els recursos oferts poden ser molt útils, no només per 

aquesta unitat didàctica, sinó com a exemple per poder plantejar una dinàmica similar a les 

altres unitats didàctiques.  
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9. CONSLUSIONS 

 

 

 

Després de tota la recerca de bibliografia llegida i treballada sobre la pissarra digital, he arribat 

a la conclusió que la pissarra digital és l’eina del futur a les aules. No he trobat cap dels 

articles relacionats amb gent que hi ha interactuat que no en promogui el seu ús i la seva 

aplicació. Cadascú ho aplica en matèries diferents i els resultats són tan o més satisfactoris per 

a cada professor.  

 

També crec que és un aspecte a considerar que no he trobat cap tipus de bibliografia ni llibre 

específic de PDI publicat i editat en paper. Malgrat això, he trobat molta gent que opina i ha 

escrit sobre la pissarra digital. Tota la bibliografia relacionada està en el mateix format de la 

eina a la que fan referència: en format digital. En la meva opinió, això reforça la idea de que la 

informació via digital és el nostre futur i l’educació hi ha de participar de forma activa. 

 

Tal com he treballat més específicament en el bloc de les modalitats d’ús de la pissarra digital, 

malgrat hi ha una sèrie d’usos més estàndards, aquesta eina es pot fer servir en una varietat de 

situacions pràcticament infinita. Quan més recent és l’article o els comentaris publicats, major 

varietat de recursos i alternatives s’ofereixen per ser treballades a l’aula en aquest format. I 

sembla que cada dia se’n descobreixen de nous. Tal com la societat i la tecnologia avança 

cada dia, l’educació no es pot quedar endarrere i n’ha d’aprofitar l’empenta per tal d’aprofundir i 

arribar amb més facilitat als alumnes. 

 

Aquest recent 9 de Juliol de 2011, la consellera d’educació ha ratificat allò l’aposta per la 

pissarra digital. Tal com comentava a la introducció del treball, una de les motivacions del 

mateix treball eren les possibilitats i el futur de la PDI. Així doncs, sembla que el govern actual, 

de cara a l’any que ve, donarà una empenta amb la implantació de 2.660 noves pissarres 

digitals a les aules en detriment de continuar el projecte 1x1.  

 

A partir de l’any que ve s’instal·laran pissarres digitals a la majoria d’aules de 5è de Primària 

fins a 4rt de secundària. Sembla que, aquesta tecnologia està entrant a les aules pel seu propi 

pes i personalment, crec que seria bo que acabés fent-se extensiva a la resta de cursos tant 

d’educació Primària com de Batxillerat. Estic convençut que no utilitzar les TIC ni la PDI a 

l’aula, seria deixar escapar recursos molt vàlids i una manera més senzilla d’apropar-nos a 

l’entorn dels nois. 

 

En quan a la unitat didàctica de la programació lineal, crec que pot ser una via per iniciar-

se en aquest procés de començar amb bon peu en l’ús la pissarra digital. Sóc conscient 

que també té limitacions perquè al ser una eina digital i en constant renovació, probablement 

els pròxims anys trobarem altres aplicacions o estructures encara més senzilles o visuals ja 

sigui nous software, passant per la projecció en 3D o d’altres aplicacions que ho superin.  

 

En qualsevol cas, la nostra societat està en constant renovació, aprenentatge i recomposició, i 

l’educació no és una excepció. Malgrat la majoria de coneixements que els nois han de 

conèixer no varien amb els anys, les unitats didàctiques que apliquem a l’aula si que s’han de 

veure contínuament modificades i adaptades a les noves tecnologies i noves generacions. 

Aquesta unitat didàctica no és una excepció, i vol ser una font de recursos i una eina de treball 

que ajudi a iniciar i replantejar les classes actuals, però també conscient de la seva caducitat. 
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