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1. Introducció 

Després d’haver fet el pràcticum he pogut observar que una de les qüestions que preocupa als 
docents és que gran part de l’alumnat acaben el període d' educació secundària obligatòria 
assolint uns coneixements bàsics , però sovint no són capaços d'utilitzar-los o relacionar-los en 
activitats de la seva vida quotidiana. Sembla que existeix un desinterès generalitzat per 
diversos motius. En primer lloc, el món que envolta el nostre alumnat ha canviat amb molta 
rapidesa, sobretot pel que fa a recursos tècnics i a la cultura audiovisual, informàtica i de 
comunicacions, que crea unes condicions de vida quotidiana que incentiven el dinamisme , la 
rapidesa i la immediatesa i en canvi no incentiven a l'esforç per la comprensió; els estimula a 
cercar la facilitat i la superficialitat, de tal manera que es redueix considerablement el treball i 
l'esforç intel·lectual. Per altra banda, segurament no els motiva gaire rebre continguts d'una 
matèria sense la justificació d'un objectiu molt clar i concret. Aprendre per aprendre i trobar 
satisfacció en allò que estan fent és cada cop menys estimulant per a ells. 

Segons els diferents estudis PISA, la majoria de l'alumnat de 15 anys de Catalunya, se situa en 
una zona mitjana o mitjana baixa pel que fa a les competències matemàtiques mentre que un 
grup massa ample (quasi quatre de cada 10) ha obtingut resultats molt baixos.  

Caldrà doncs, una bona alfabetització matemàtica per aconseguir que els estudiants siguin 
capaços d'analitzar, raonar i comunicar eficaçment quan enuncien, formulen i resolen 
problemes matemàtics en una varietat de dominis i situacions. Un bon nivell en el 
desenvolupament d'aquestes capacitats mostrarà que un estudiant és competent en l'ús de les 
matemàtiques. En definitiva, volem que els estudiants s'atreveixin a pensar amb idees 
matemàtiques i que a més les emprin en tots els contextos de la seva vida quotidiana. 

Amb la implantació de la LOGSE es van plantejar nous reptes per als professors. Segurament 
és difícil fer compatible la idea de que “cal que tots els alumnes aprenguin alguna cosa” amb la 
idea que alguns “hauran de tenir un bon nivell” de matemàtiques si volen continuar estudiant. 

La compatibilitat d'aquestes dues afirmacions és difícil perquè requereix un canvi de mentalitat i 
ser més creatius a l'hora de portar activitats a l’aula. Si volem ser capaços d'ensenyar a tots els 
alumnes, això sovint significarà fer servir contextos de fora de l'aula. La gran part del 
coneixement dels estudiants està basat en el món de fora, sovint no formulat de forma 
matemàtica, però no obstant assequible per a l'aprenentatge matemàtic. El paper del professor 
serà el de fer de pont entre els conceptes fonamentals de matemàtiques i el coneixement dels 
estudiants sobre el món. 

2. Definició i context del problema 
 
2.1.    La modelització matemàtica com eina d’ensenyament/aprenentatge  

Analitzant la situació curricular de l’ensenyament de les matemàtiques, actualment trobem 
referències de la modelització matemàtica en els currículums tan de l’ESO com de Batxillerat 
(Veure punt 13.2 d’aquest treball on es tracta aquesta qüestió amb més detall). Tot i així, els 
currículums encara segueixen sent excessivament formals en l’àrea de coneixement de les  
matemàtiques i això sembla que provoca insatisfacció en l’ensenyament tradicional mostrat 
pels estudiants i una desmotivació cap a les àrees de matemàtiques (Gómez, 2003). 
  
Aquests aspectes ja van ser apuntats per coneguts matemàtics i educadors (Gómez, 2003). 
Cal destacar a Julio Rey Pastor, Pedro Puig Adam i John Perry, que ja van manifestar la seva 
preocupació per millorar l’ensenyament de les matemàtiques: 
 
En aquesta línia, Rey Pastor afirma: 
 
L’absència d’aplicacions ens fa incapaços d’inspirar amor a aquesta ciència. (Lusa, 1982). 
 
John Perry afegeix: 
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Es precís desenvolupar la intuïció perquè l’enginyer aprengui les relacions entre el món real i la 
abstracció de la ciència. (Lusa, 1982). 
 
I  Puig Adam comenta en el pròleg de Càlcul Integral (1979): 
 
En l’ensenyament de les matemàtiques es necessari substituir el formalisme pel pensament 
intuïtiu i les matemàtiques han d’estar en contacte amb situacions de la realitat. 
 
Per tant, crec que seria interessant innovar per motivar a l’alumnat i es podria fer a través de la 
modelització matemàtica desenvolupada a l’aula. 
 
Explicaré breument que és la modelització matemàtica, doncs en el punt 13 d’aquest treball es 
fa referència al seu marc teòric. La modelització matemàtica consisteix en presentar un 
problema real i a continuació formular-ho en termes matemàtics (Gómez, 2003) i resoldre’l si és 
possible.  
 
La modelització matemàtica, com a pràctica en l’ensenyament, dona a l’alumnat una relació 
entre el món real i les matemàtiques. Les activitats de modelització poden motivar el procés 
d’aprenentatge i ajudar a l’alumnat a establir arrels cognitives sobre les que construir 
importants conceptes matemàtics (Catalina, 2011).  
 
La modelització matemàtica és una proposta vàlida per l’ensenyament/aprenentatge perquè 
(Gómez 2011): 
 

1. Reforça el coneixement interdisciplinari ja que involucra conceptes d’altres 
branques de coneixement, potencia l’esperit crític, la recerca d’informació i el treball 
en grup. 
 

2. Destaca el caràcter formatiu de les matemàtiques i fomenta el gust per les 
mateixes i la motivació dels alumnes. 

 
3.  A nivell internacional està força consensuat que la modelització és una eina útil i 

eficient per l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques. Exemples: 
CERME4, ICME, ICTMA12 (només de modelització)... 

 
El modelatge, és una eina innovadora d’ensenyament eficient, i una corretja de transmissió que 
proporciona l’adquisició de coneixements i agermana matemàtica i realitat (Gómez, 2011). 
 

2.2. Els models clàssics 

Els models continus, la modelització més clàssica, són una eina útil des d’una perspectiva 
educativa, en l’aprenentatge de la competència de modelització en l’àmbit acadèmic a diferents 
nivells. 

Els models clàssics són fàcils d’exposar ja que utilitzen el llenguatge matemàtic comú, la 
simbologia pròpia de l’àmbit de les matemàtiques o l’estadística, utilitzada de forma habitual 
des de l’inici de la formació acadèmica Tot i així, no es treballen de manera formal com a 
material docent per a treballar la competència de modelització.  

Els possibles factors (Ginovart, M., X. Portell, et al., 2011) d’aquesta no presència en l’àmbit 
educatiu del nostre entorn, poden ser: 

- Desconeixement per part de l’equip docent i les seves aplicacions. 

- Falta de tradició en la presentació i comunicació d’aquest tipus de model. 

- Manca de divulgació en el context acadèmic (la seva presència és una realitat en 
l’àmbit de la investigació, però no en l’àmbit de la docència). 
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Figura 1. Esquema del procés de modelització (Gómez, 2011) 

 
2.3. Les competències bàsiques a l’ESO 

L’èxit de l’educació s’entén com la consecució per part dels alumnes de les eines necessàries 
per poder viure al món, i intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en 
continu canvi que els ha tocat viure. El treball segons competències bàsiques pretén integrar 
els diferents aprenentatges, impulsant la transversalitat dels coneixements. L’alumne integra 
els seus aprenentatges, relacionant els diferents tipus de continguts i utilitzant-los de manera 
efectiva en diferents situacions i contextos (Catalina, 2011). 

 

Figura 2. Competències bàsiques a assolir en l’educació secundària obligatòria. 
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Passem a descriure breument cadascuna d’aquestes competències bàsiques d’acord amb el 
Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundaria obligatòria:  
 
 

 
 
 

2.4. Objectius 

- Avaluar les competències bàsiques. 
 

- Crear una sèrie d’activitats per a estudiants i professorat d’educació secundària (2n 
ESO), de la vida quotidiana i properes a l’entorn de l’alumnat, que serveixin per motivar 
a l’alumnat a través de la introducció de la modelització a l’aula. 
 

- Millorar l’aprenentatge de l’alumne en la competència matemàtica en l’Educació de 
Secundària Obligatòria. 

 
- Afavorir la consecució de la competència en modelització en l’Educació de Secundària 

Obligatòria. 
 
3. Les matemàtiques en la societat. Mogen Niss 

El coneixement de les matemàtiques és clau per preparar els joves per a la vida en la societat 
moderna. Una proporció cada vegada més gran dels problemes i situacions amb què topem a 
la vida diària, incloent-hi situacions laborals i professionals, requereix, per tal de ser entesos i 
poder-los abordar correctament, un cert nivell de comprensió matemàtica, raonament 
matemàtic i eines matemàtiques. Les matemàtiques són una eina cabdal per a la gent jove a 
l'hora d’afrontar temes i reptes personals, professionals, socials i científics. 

Caldria descobrir les matemàtiques que hi ha en el dia a dia de la nostra vida i alhora trobar el 



 

TFM       
2011-2012 

 

                                                                                                                                                            
Reflexions entorn a l’avaluació per competències 
 

8 

lligam que hi ha entre les matemàtiques i la vida quotidiana. Així, podrem arribar a valorar 

l’aportació de les matemàtiques a la qualitat de vida de la societat actual, intentant trencar 

l’estigma de difícil i allunyada de la realitat. 

Segons Mogen Niss (1995), les matemàtiques estan vinculades al funcionament i 
desenvolupament de la societat de les maneres següents: 

1. Com una ciència aplicada a altres matèries científiques, les matemàtiques 
exerceixen un paper cada vegada més important en la formulació i en els fonaments de 
moltes disciplines: física, enginyeria, biologia, informàtica, economia, sociologia, 
lingüística,... 

2. Les matemàtiques participen molt directament en una sèrie d’àrees pràctiques 
especialitzades. Podem mencionar: predicció, presa i control de decisions en l’esfera 
social; predicció i previsió de fenòmens de la naturalesa, potser modificats pels 
humans...; utilització i assignació de recursos naturals, renovables o extingibles; 
disseny, funcionament i regulació de sistemes industrials i socio-tècnics. 

3. Les matemàtiques són un element essencial però, irònicament, sovint ignorat en 
una gran varietat d’àrees de pràctica no especialitzada de la vida quotidiana en 
societat. La representació de nombres, els negocis elementals i les transaccions 
econòmiques; els calendaris; les coordenades geogràfiques; la mesura del temps, 
l’espai, el pes, les divises; tot tipus de representacions gràfiques i taules; els dibuixos 
de treball  i els artístics; les formes dels objectes; el codis. Tot això envaeix 
innombrables aspectes de la vida moderna. El domini sense problemes d’aquests 
elements per a la vida privada i social- la possessió d’una competència bàsica en 
matemàtiques- no és més que una necessitat de la mateixa manera que ho és 
l’”alfabetisme”.  

4. L’adquisició d’aptituds matemàtiques per part dels individus de la societat, ja que 
les matemàtiques són socialment importants segons els punts anteriors... 
 

El punt crucial de la vinculació de les matemàtiques al funcionament i el desenvolupament de la 
societat és la seva aplicació a una sèrie d’àrees extramatemàtiques, tal com s’indica als tres 
primers apartats anteriors. Això és possible gràcies a la modelització matemàtica, és a dir, a 
la construcció i la utilització de models matemàtics. 

Sorprèn el fet que malgrat la transcendència social de les matemàtiques sembla que va en 
augment continu pel que fa al seu abast i densitat, el lloc, el paper i la funció de les 
matemàtiques són àmpliament invisibles -no són reconegudes- pel públic en general i per les 
persones responsables de la presa de decisions i els polítics... 

Aquesta discrepància entre la transcendència social objectiva de les matemàtiques i la seva 
invisibilitat subjectiva constitueix la paradoxa de la rellevància, constituïda per la simultaneïtat 

de la rellevància objectiva i la irrellevància subjectiva de les matemàtiques.... 

Probablement la clau de l’explicació de la invisibilitat de les matemàtiques  radica  en el fet que 
mai es troben en la superfície de les qüestions que requereixen la nostra atenció... A més a 
més, ens hem acostumat tant a utilitzar conceptes amb un contingut matemàtic explícit 
que no ens imaginem que estiguin relacionats amb les matemàtiques. Això passa quan 
comprem pintura per pintar una paret, quan calculem el temps que comporta realitzar una 
seqüència ordenada d’accions, per exemple que impliqui transport, quan tallem i cosim una 
faldilla, quan decidim aventurar-nos o no en una inversió com la compra d’un cotxe o una casa, 
i quan cuinem per a set persones a partir d’una recepta que en principi era per a quatre.  
 
Ens podem plantejar la pregunta següent: És que  la tasca que ha d’afrontar l’educació 
matemàtica per a la població en general ha de limitar-se a la generació de coneixements 
tècnics matemàtics i la competència en matemàtiques necessaris per a la vida social i privada 
quotidiana? La meva resposta és “no”, pels motius següents: 

Les matemàtiques són un mitjà per a la configuració de la societat. Això combinat amb el fet 
que la competència en matemàtiques és un recurs molt sol·licitat però escàs perquè a l’individu 



 

TFM       
2011-2012 

 

                                                                                                                                                            
Reflexions entorn a l’avaluació per competències 
 

9 

li resulta difícil i dur d’adquirir, contribueix a la creació d’una llei d’experts en la societat. Les 
persones que no posseeixen competència més enllà de la que s’utilitza en la vida 
quotidiana no tindran oportunitat d’influir en els processos importants de la societat que 
exerceixen un impacte considerable en les seves vides com individus i ciutadans. Si 
volem estimular el desenvolupament democràtic de la societat – a diferència del autoritari i 
populista- el foment de la ciutadania intel·ligent i inquieta tindrà una importància crucial. 

Evidentment no és ni realista ni desitjable educar a tothom perquè es converteixi en 
professional de les matemàtiques, en “expert”. No obstant, és possible proporcionar al ciutadà 
comú una percepció de la naturalesa de l’habilitat dels experts, però això comporta un cost. Un 
dels objectius centrals de l’educació matemàtica hauria de ser que per a tothom tingués un 
valor educatiu general que anés més enllà del context immediat i específic en el que s’ha 
establert. 

Què vol dir que l’educació matemàtica ha de tenir un valor educatiu general? A diferència de 
les reivindicacions clàssiques que argumenten que les matemàtiques tenen una capacitat 
formativa especial per a afavorir i transmetre facultats mentals lliures de context com el 
pensament lògic, la precisió en l’expressió i el llenguatge, una actitud sistemàtica davant dels 
problemes, un sentit de l’ordre, etc. (que probablement sigui cert fins a un cert punt), el meu 
èmfasi és diferent: cal proporcionar educació matemàtica a tothom a fi d’oferir una 
percepció “general”.  Em refereixo als trets que constitueixen les forces motrius i les pròpies 
forces motrius que s’amaguen darrera el desenvolupament de la naturalesa, la societat i les 
vides dels éssers humans...L’objectiu últim consisteix en crear les bases prèvies per a la presa 
de posició i l’actuació davant de processos transcendents per a la societat i l’individu. 

Suposant que l’educació matemàtica ha de proporcionar educació general al ciutadà comú, la 
persecució d'aquest objectiu presenta greus problemes. Potser el més important és que molts 
estudiants tendiran a rebutjar aquest ensenyament. Això és deu a l’obstacle combinat de la 
invisibilitat de les matemàtiques en la societat i al fet que siguin un tema difícil d’aprendre, amb 
independència dels enfocaments aplicats. Per tant la paradoxa  de la rellevància que existeix a 
nivell social, queda reflectida a nivell individual i psicològic: si la importància de les 
matemàtiques a la societat i en la vida quotidiana de les persones corrents és invisible per a 
l’individu, per què molestar-se a sofrir el dolor que suposa aprendre matemàtiques? Per altra 
banda, la majoria del joves saben, com un fet empíric i sociològic, que la competència 
matemàtica –encara que sigui per motius poc clars- és una clau per a l’educació i les 
oportunitats laborals. Per consegüent, molts estudiants sofreixen un dilema paradoxal a nivell 
personal que podria enunciar-se de la manera següent: “ les matemàtiques són inútils per a 

mi, però al mateix temps sé que sense les matemàtiques soc inútil” 

4. Què entenem per competència matemàtica? Diferents definicions: DOGC, 
PISA i UE. 

En l’annex I del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria, trobem : 

 La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que 
sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines 
matemàtiques pot ser un instrument eficaç. 

 Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i 
raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a aquelles situacions 
quotidianes, per tant una competència que caldrà tenir en compte en totes les matèries 
del currículum i activitats d’aprenentatge. 

 La competència matemàtica implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics 
bàsics (distints tipus de números, mesures, símbols, elements geomètrics, etc) en 
situacions reals o simulades de la vida quotidiana; elaborar la informació a través 
d’eines matemàtiques (mapes, gràfics,...) per poder-la interpretar; posar en pràctica 
processos de raonament que condueixen a la solució de problemes o a la obtenció 
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d’informació. 

En la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, trobem: 

 Habilitat per a desenvolupar el raonament matemàtic a fi de resoldre diversos 
problemes en situacions quotidianes.  

En el document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de 
matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/, 

la competència matemàtica es defineix de la manera següent:  

 La competència matemàtica és la capacitat d'un individu per formular, utilitzar  i interpretar 
les matemàtiques en una varietat de contextos. Inclou tant raonaments matemàtics com 
l’ús de conceptes, procediments, fets i eines matemàtics per descriure, explicar i predir els 
fenòmens. Permet a l’alumnat entendre el paper que juguen les matemàtiques al món així 
com raonar i prendre decisions que necessita per esdevenir un ciutadà constructiu, 
compromès i reflexiu.   

 

Figura 3. La competència matemàtica posada a la pràctica 

5. Què vol dir ser competent en matemàtiques? Cóm ensenyar a ser 
competent? 

Una persona competent en matemàtiques ha de tenir habilitat per analitzar, interpretar, 
expressar i validar  les dades, els arguments i els resultats amb confiança i progressiva 
seguretat. I també ha de saber resoldre problemes de la vida quotidiana. 

Per tant, per ensenyar a ser competent caldria: 

 Subratllar el caràcter funcional dels continguts i exercitar l’alumnat en l’aplicació d’allò 
après. 

 Procurar que l’alumnat prengui consciència de com ho aprèn i com ho aplica amb 
eficàcia. 

 Mostrar les relacions entre els sabers i les destreses dels diferents àmbits del 
coneixement.  

 Fer palesa la dimensió moral i social de qualsevol activitat. 

 Afavorir la convivència i el treball cooperatiu. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/


 

TFM       
2011-2012 

 

                                                                                                                                                            
Reflexions entorn a l’avaluació per competències 
 

11 

Ensenyar a ser competent s’ha de contemplar com un procés a mig i llarg termini, s’ha de 
programar. Les activitats o seqüència d’activitats són importants però també ho és la manera 
de gestionar-les (Babra i Guevara 2009).  

 
6. Les competències matemàtiques segons Mogen Niss i segons el DOGC.  

D’acord al marc de referència de les proves PISA (document 18 del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 
2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/), les vuit competències matemàtiques 
de Mogen Niss són: 

1. Pensar i raonar. Formular preguntes característiques de les matemàtiques («Hi ha...?», «En 
aquest cas, quants?», «Com puc trobar...?»); conèixer els tipus de respostes que donen les 
matemàtiques a aquestes preguntes; diferenciar entre els diferents tipus d'afirmacions 
(definicions, teoremes, conjectures, hipòtesi, exemples, asseveracions condicionades); i 
entendre i tractar l'amplitud i els límits dels conceptes matemàtics donats. 

2. Argumentar. Saber el que són les demostracions matemàtiques i en què es diferencien 
d'altres tipus de raonament matemàtic; seguir i valorar l'encadenament d'arguments matemàtics 
de diferents tipus; tenir un sentit heurístic («Què pot o no pot passar i per què?»); i crear i 
plasmar arguments matemàtics. 

3. Comunicar. Això comporta saber expressar-se de diferents maneres, tant oralment com per 
escrit, sobre temes de contingut matemàtic i entendre les afirmacions orals i escrites de 
terceres persones sobre els esmentats temes. 

4. Construir models. Estructurar el camp o situació que es vol modelar; traduir la realitat a 
estructures matemàtiques; interpretar els models matemàtics en termes de “realitat”; treballar 
amb un model matemàtic; validar el model; reflexionar, analitzar i criticar un model i els seus 
resultats; comunicar opinions sobre el model i els seus resultats (incloent les limitacions de tals 
resultats); i supervisar i controlar el procés de construcció de models. 

5. Formular i resoldre problemes. Representar, formular i definir diferents tipus de problemes 
matemàtics (per exemple, “pur”, “aplicat”, “obert” i “tancat”); i la resolució de diferents tipus de 
problemes matemàtics de diverses maneres. 

6. Representar. Descodificar i codificar, traduir, interpretar i diferenciar entre les diverses 
formes de representació de les situacions i objectes matemàtics i les interrelacions entre les 
diverses representacions; seleccionar i canviar entre diferents formes de representació 
depenent de la situació i el propòsit. 

7. Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic. Descodificar i interpretar el 
llenguatge formal i simbòlic i comprendre la seva relació amb el llenguatge natural, traduir del 
llenguatge natural al llenguatge simbòlic/formal; manejar afirmacions i expressions amb símbols 
i formules; utilitzar variables, resoldre equacions i realitzar càlculs. 

8. Usar materials i eines de suports. Tenir coneixements i ser capaç d'utilitzar diferents 
materials i eines de suport (incloses les tecnologies de la informació) que poden ajudar en la 
realització de l'activitat matemàtica; i conèixer les seves limitacions. 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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D’acord el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundaria obligatòria, assolir la competència matemàtica implica: 

1. Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on 
tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, relacionar 
conceptes i realitzar abstraccions. 

2. Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar, 
reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions preses, 
així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades. 

3. Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes 
relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, planificar i 
desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les solucions, cercar altres 
resolucions, canviar les condicions del problema, sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i 
estendre el problema, recollint els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. 

4. Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 

5. Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a 
l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos TIC, de dibuix i 

de mesura) per a fer matemàtiques. 

6. Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i  materials) 

expressions, processos i resultats matemàtics. 

7. Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, 
utilitzant el llenguatge matemàtic. 

7. Els grups de competència: reproducció, connexió i reflexió 

PISA (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de 
matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/),  
ha escollit descriure les accions cognitives que les competències matemàtiques, segons Mogen 
Niss i descrites a l’apartat anterior, engloben d’acord a tres grups de competència: reproducció, 
connexió i reflexió. A continuació passem a definir els tres grups: 

El grup de reproducció 

Les competències d'aquest grup impliquen essencialment la reproducció del coneixement 
practicat. Inclouen aquelles que s'utilitzen més freqüentment en les proves estandaritzades i en 
els llibres de text: coneixement de fets, representacions de problemes comuns, reconeixement 
d'equivalents, recopilació de propietats i objectes matemàtics familiars, execució de 
procediments rutinaris, aplicació d’habilitats tècniques i d'algoritmes habituals, el maneig 
d'expressions amb símbols i fórmules establertes i la realització d’operacions senzilles. 

Les preguntes que mesuren les competències del grup de reproducció es poden descriure 
mitjançant els descriptors clau següents: reproduir material que ja s'ha experimentat i realitzar 
operacions rutinàries. 

El grup de connexions 

Les competències del grup de connexions es recolzen sobre les del grup de reproducció, 
conduint a situacions de resolució de problemes que ja no són de simple rutina, però que 
encara inclouen escenaris familiars o gairebé familiars. 

Les preguntes d'aquest grup normalment exigeixen alguna prova de la integració i vinculació 
del material derivat de les diferents subdimensions, de les diverses línies curriculars 
matemàtiques o de la connexió de les diverses representacions d'un problema. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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Les preguntes que mesuren les competències del grup de connexions es poden descriure 
mitjançant els descriptors clau següents: integració, connexió i ampliació moderada del material 
practicat. 

El grup de reflexió 

Les competències d'aquest grup inclouen un element de reflexió per part de l'estudiant sobre 
els processos necessaris o empleats per resoldre un problema. Relacionen les capacitats de 
l'alumnat per a planificar estratègies de resolució i aplicar-les en escenaris de problema que 
contenen més elements i poden ser més «originals» (o inusuals) que els del grup de 
connexions.  

Les preguntes d'avaluació que mesuren les competències del grup de reflexió es poden 
descriure mitjançant els descriptors clau següents: raonament avançat, argumentació, 
abstracció, generalització i construcció de models aplicats a contextos nous. 

8. Processos matemàtics i capacitats matemàtiques subjacents 
 

8.1. Processos matemàtics.  

La definició de competència matemàtica d’acord amb el document 18 del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 
2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/, fa referència a la capacitat de 
formular, utilitzar i interpretar les matemàtiques (Aquest vocabulari proporciona una estructura 
útil i significativa per organitzar els processos matemàtics que descriuen què fan els individus 
per relacionar el context d’un problema amb les matemàtiques, és a dir, què fan per resoldre’l. 
L’estudi PISA 2012 de matemàtiques presenta per primera vegada els resultats segons els 
processos matemàtics i es preveu que aquesta estructura proporcioni categories útils i 
rellevants des del punt de vista de les polítiques educatives. Les categories que s’utilitzen per a 
l’informe són les següents: 
 

- Formular situacions matemàticament. 
- Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics. 
- Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics. 

 
És important que tant els encarregats de dissenyar les polítiques educatives com aquells que 
s’ocupen més de prop de l’educació dels estudiants en el dia a dia coneguin fins a quin punt 
l’alumnat és capaç de realitzar cada un d’aquests processos de manera efectiva. Els resultats 
de l’estudi PISA relatius al procés de formulació indicaran amb quin grau d’efectivitat l’alumnat 
és capaç de reconèixer i identificar oportunitats per a utilitzar les matemàtiques en les 
situacions del problema i per trobar l’estructura matemàtica necessària per traduir i formular 
aquell problema contextualitzat en una forma matemàtica. Els resultats de l’estudi PISA per al 
procés consistent a utilitzar conceptes matemàtics indicaran amb quin grau de correcció 
l’alumnat és capaç de fer càlculs i operacions i d’aplicar els conceptes i fets que sap per arribar 
a la solució matemàtica. Pel que fa als processos d’interpretació, l’estudi PISA indicarà amb 
quin grau d’efectivitat l’alumnat reflexiona sobre les situacions matemàtiques, com interpreta les 
conclusions en el context d’un problema del món real i com determina si els resultats o les 
conclusions són raonables. La facilitat de l’alumnat per aplicar les matemàtiques a problemes i 
situacions depèn de les capacitats inherents que té en cada un d'aquests processos, per això, 
entendre l’eficàcia en cada una d’aquestes tres categories pot resultar una contribució útil tant 
en les discussions sobre polítiques educatives com en les decisions que es prenguin en l’àmbit 
més proper a la classe. 
 
Formular situacions matemàtiques 
 
La paraula formular en la definició de competència matemàtica fa referència a la capacitat dels 
individus de reconèixer i identificar oportunitats per utilitzar les matemàtiques i, després, proveir 
d’una estructura matemàtica un problema contextualitzat, de manera que aquest problema es 
tradueix mitjançant una fórmula matemàtica. En el procés de formular situacions 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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matemàticament, els individus determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries 
per analitzar, estructurar i resoldre un problema. Aquest procés consisteix a traduir i transferir 
un context inspirat en el món real a l’àmbit de les matemàtiques i donar estructura, 
representació i concreció matemàtica a un problema de la vida real. L’alumnat reflexiona i 
aprèn de les dificultats i premisses del problema. Concretament, el procés de formular 
situacions matemàticament inclou les activitats següents: 
 

- Identificar els aspectes matemàtics d’un problema situat en el context del món real i 
identificar-ne les variables més importants. 

- Reconèixer una estructura matemàtica —que inclogui regularitats, relacions i normes— 
en problemes o situacions. 

- Simplificar una situació o problema per adequar-lo a l’anàlisi matemàtica. 
- Identificar les limitacions i premisses en tot tipus de model matemàtic, com també les 

simplificacions obtingudes del context. 
- Representar una situació matemàticament, utilitzant variables, símbols, diagrames i 

models apropiats. 
- Representar un problema d’una altra manera, cosa que inclou organitzar-lo d’acord 

amb els conceptes matemàtics, i formular hipòtesis apropiades. 
- Entendre les relacions entre el llenguatge específic del context d’un problema i el 

llenguatge simbòlic i formal necessari per representar-lo matemàticament. 
- Traduir un problema en llenguatge matemàtic o en una representació matemàtica, és a 

dir, en un model matemàtic. 
- Reconèixer els aspectes d’un problema que es corresponen amb problemes ja 

coneguts o conceptes, fets i procediments matemàtics. 
- Utilitzar la tecnologia —com ara un full de càlcul o l’aplicació d’un índex en una 

calculadora gràfica— per descriure una relació matemàtica inherent a un problema 
contextualitzat. 

 
Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics 
 
La paraula utilitzar en la definició de competència matemàtica fa referència a la capacitat dels 
individus d’aplicar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics amb l’objectiu de 
resoldre problemes prèviament formulats matemàticament. En el procés d’utilitzar conceptes, 
fets, procediments i raonaments matemàtics per resoldre problemes, es duen a terme els 
procediments matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions matemàtiques, com per 
exemple realitzar càlculs aritmètics, solucionar equacions, treure deduccions lògiques de 
premisses matemàtiques, realitzar operacions simbòliques, extreure informació de taules i 
gràfiques, representar i tractar amb formes en l’espai, i analitzar les dades. L’alumnat parteix 
d’un model de problema situat en el món real, l’ajusta, estableix regularitats, n’identifica 
connexions i crea arguments matemàtics. En concret, el procés d’utilitzar conceptes, fets, 
procediments i raonaments matemàtics inclou activitats com les següents: 
 

- Dissenyar i implementar estratègies per trobar solucions matemàtiques. 
- Utilitzar un llenguatge i procediments simbòlics, formals i tècnics per trobar solucions. 
- Utilitzar eines matemàtiques, incloent-hi la tecnologia, que ajudin a trobar o apropar-se 

a la solució. 
- Aplicar regles, algoritmes i estructures matemàtiques per trobar solucions a problemes. 
- Operar amb nombres, dades i informació gràfica i estadística, expressions i equacions 

algebraiques i representacions geomètriques. 
- Realitzar diagrames, gràfics i construccions matemàtiques, i extreure’n informació. 
- Utilitzar i alternar entre diferents representacions per tal d’obtenir les solucions. 
- Redefinir i ajustar els models matemàtics mentre se soluciona el problema. 
- Fer generalitzacions basades en els resultats dels procediments matemàtics realitzats 

per trobar una solució. 
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Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics 
 
La paraula interpretar utilitzada en la definició de competència matemàtica se centra en les 
habilitats dels individus per reflexionar sobre situacions, resultats o conclusions matemàtiques i 
interpretar-los en el context de problemes de la vida real. Això vol dir que s’han d’aplicar 
solucions o raonaments matemàtics en el context d’un problema i determinar si els resultats 
són raonables o tenen sentit en aquell context. A l’alumnat que participa en aquest procés, se li 
pot demanar que desenvolupi i doni explicacions i arguments en el context del problema, per tal 
que reflexioni sobre el procés de modelització i els seus resultats. En concret, el procés 
d’interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics inclou activitats com ara: 
 

- Avaluar si una solució matemàtica és raonable en el context d’un problema del món 
real. 

- Entendre l’impacte i la interrelació del món real amb els resultats i càlculs d’un 
procediment o model matemàtic, per tal de fer valoracions contextuals sobre com 
s’haurien d’aplicar o ajustar els resultats. 

- Reflexionar sobre els arguments matemàtics i explicar i justificar els resultats en el 
context d’un problema. 

- Saber comunicar els passos seguits per trobar una solució i el seu significat tenint en 
compte el context del problema. 

- Entendre la dimensió i els límits dels conceptes i les solucions matemàtiques. 
- Criticar i identificar els límits del model utilitzat per solucionar el problema. 

 
8.2 Capacitats matemàtiques fonamentals subjacents als processos matemàtics 

 
La dècada d’experiència desenvolupant ítems PISA i analitzant com hi respon l’alumnat ha 
posat de manifest que hi ha un conjunt de capacitats matemàtiques que són la base de cada un 
dels processos descrits i que, alhora, són clau per posar la competència matemàtica a la 
pràctica (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual 
de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). L’estudi de Mogens Niss et al. (Niss, 1999, 
2003) identifica set capacitats, que tant Niss com el marc conceptual de 2003 anomenen 
“competències” i que són clau per a les habilitats matemàtiques. El marc conceptual del 2012 
modifica el plantejament d’aquest conjunt de capacitats basant-se en la necessitat àmpliament 
reconeguda d’identificar un conjunt de capacitats matemàtiques generals que complementin el 
paper dels coneixements sobre continguts matemàtics concrets en l’aprenentatge matemàtic. 
En serien exemples destacats les vuit pràctiques matemàtiques de la Iniciativa per a uns 
Estàndards Comuns Claus (Common Core State Standards) als Estats Units i els quatre 
processos centrals del currículum nacional de matemàtiques a la Gran Bretanya, que són 
representar; analitzar; interpretar i avaluar; comunicar i reflexionar. L’alumnat ha d’estudiar i 
disposar d’aquestes capacitats cognitives per tal d’entendre i ser capaç de trobar una resposta 
matemàtica als reptes actuals o de resoldre problemes. A més, altres estudis demostren que 
com més alt és el nivell de competència matemàtica d’un individu, més capaç és d’adquirir una 
varietat de capacitats matemàtiques fonamentals.  
 
Les set capacitats matemàtiques fonamentals utilitzades en aquest marc conceptual són les 
següents: 
 

- Comunicació 
- Matematització 
- Representació 
- Raonar i argumentar 
- Disseny d’estratègies 
- Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques 
- Ús d’eines matemàtiques 

 
Aquestes capacitats varien en funció de les tres categories de processos. A continuació, es 
descriu com es manifesten les capacitats en aquestes categories de processos.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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Les set capacitats matemàtiques fonamentals es poden aplicar en el procés de formular 
situacions matemàtiques, però hi ha més ocasions per posar-les a la pràctica. 
 
Les que solen estar més relacionades amb aquest procés són les capacitats de comunicació, 
matematització, representació, raonar i argumentar, dissenyar estratègies i utilitzar un 
llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques. A continuació es presenten diferents 
maneres en què els individus poden desenvolupar les set capacitats matemàtiques 
fonamentals en el procés de formular situacions matemàticament (document 18 del Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació 
PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
- Comunicació: els aspectes receptius de la comunicació són importants així que els individus 
perceben l’existència d’un repte i se senten estimulats per reconèixer i entendre la situació d’un 
problema. Llegir, descodificar i entendre afirmacions, preguntes, tasques, objectes, imatges o 
animacions (en el cas d’avaluacions per ordinador) permet a l’individu crear-se un model 
mental de la situació, cosa que és un pas important per entendre, aclarir i formular el problema 
en termes matemàtics. 
 
- Matematització: la matematització comporta transformar un problema situat en el món real en 
una forma matemàtica. La necessitat de matematització sorgeix quan l’individu necessita 
traduir directament una situació en matemàtiques, cosa que seria, per exemple, estructurar i 
conceptualitzar la situació de forma adequada o identificar i seleccionar les variables rellevants. 
Es pot crear un model matemàtic en situacions que són clares i explícites o bé en situacions on 
hi ha moltes premisses, variables, relacions i limitacions que s’han d’identificar i definir. 
 
- Representació: els individus que s’enfronten a un problema o desafiament del món real que 
es pugui tractar matemàticament l’han de representar matemàticament. Hauran de seleccionar 
o dissenyar una representació matemàtica —que pot ser enforma d’equacions, fórmules, 
gràfics, taules, diagrames, imatges, descripcions textuals 
o materials concrets— per capturar i descriure les característiques matemàtiques d’una 
situació. 
 
- Raonar i argumentar: els individus hauran d’utilitzar processos lògics per entendre una 
situació i determinar quina és la millor manera de representar-la matemàticament. 
Se’ls pot demanar que expliquin, defensin o justifiquin la representació que han identificat o 
dissenyat. 
 
- Disseny d’estratègies: quan l’alumnat reconeix l’existència d’un problema que s’ha de 
solucionar i identifica o dissenya una representació matemàtica per a una situació, està creant 
una estratègia per determinar la solució del problema, fins i tot si no se li demana que resolgui 
el problema. Aquesta capacitat ve marcada per l’aptitud de seleccionar o crear un pla o 
estratègia consistent a utilitzar les matemàtiques amb l’objectiu de resoldre problemes 
plantejats en una tasca o en un context concret. 
 
- Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques: quan es dóna estructura 
matemàtica a la situació d’un problema, l’alumnat ha d’utilitzar variables, símbols, diagrames i 
models adequats. És important que entengui la relació entre el llenguatge del problema i el 
llenguatge formal i/o simbòlic necessari per a representar-lo matemàticament. 
 
- Ús d’eines matemàtiques: en certs casos, alguns suports o eines matemàtiques, com per 
exemple un aparell de mesura, una calculadora gràfica o un full de càlcul, poden resultar útils a 
l’hora de reconèixer una estructura i representar una relació matemàtica. 
 
El procés d’utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics ve marcat per 
aquells aspectes dels exercicis matemàtics que impliquen l’ús pràctic del coneixement per 
trobar resultats i solucionar problemes (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). Aquest model matemàtic es caracteritza, 
doncs, per tasques centrades sobretot en el càlcul, les operacions amb models matemàtics o 
equacions o la lectura informació d’un gràfic o diagrama. Tot i que totes aquestes set capacitats 
fonamentals entren en joc quan l’alumnat utilitza conceptes, fets, procediments i raonaments 
matemàtics, algunes destaquen més que altres. Les capacitats més estretament relacionades 
amb aquest procés concret són la representació, raonar i argumentar, el disseny d’estratègies, 
l’ús d’un llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques i l’ús d’eines matemàtiques.  
 
A continuació es presenten diferents maneres en què l’alumnat pot posar a la pràctica les 
capacitats matemàtiques fonamentals en el procés d’utilitzar conceptes, fets, procediments i 
raonaments matemàtics (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
“Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/): 
 
- Comunicació: quan s’enfronta a un ítem que requereix utilitzar conceptes, fets, procediments 
i raonaments matemàtics, l’alumnat ha de ser capaç de llegir i entendre l’estímul que se li 
proporciona. Si com a part d’aquest estímul trobem una representació visual, ha de saber 
relacionar la informació del text de l’ítem amb la representació gràfica. Més endavant, se li 
demanarà que articuli una solució i, en alguns casos, que mostri el procés que ha seguit per 
arribar a aquella solució. També se li pot demanar que resumeixi i presenti resultats matemàtics 
intermedis. 
 
- Matematització: per definició, la matematització té com a objectiu o bé transformar un 
problema definit en el món real en una forma estrictament matemàtica o bé interpretar una 
solució o un model matemàtic en relació amb el context d’un problema. Si la tasca o problema 
es presenta en una forma matemàtica oberta, és a dir, que només requereix l’aplicació de 
conceptes, fets o procediments matemàtics, pot ser que la matematització no faci falta. En 
canvi, l’alumnat es pot haver d’enfrontar a problemes que, tot i que subratllen aquest procés 
concret, també requereixen un cert nivell de matematització, ja sigui conceptualitzant el 
problema matemàticament o interpretant la solució en el context del problema original. 
 
- Representació: quan utilitzem conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics per 
solucionar un problema, podem topar amb un conjunt de tipus de representacions 
matemàtiques. Se’ns pot demanar que les desxifrem, relacionem i utilitzem en una varietat de 
representacions mentre interactuem amb el problema. Aquestes representacions poden 
incloure equacions, fórmules, gràfics, taules, diagrames, imatges, descripcions textuals i 
materials concrets. 
 
- Raonar i argumentar: per determinar quins conceptes, fets i procediments cal utilitzar per 
determinar la solució matemàtica d’un problema, necessitem utilitzar processos de lògica. 
També és possible que calgui explicar, defensar o justificar els processos i procediments 
utilitzats. Raonar suposa reflexionar sobre com es poden connectar diferents informacions per 
arribar a una solució, analitzar informació per seguir o crear un argument compost per diferents 
passos, connectar diverses variables, raonar partint de fonts d’informació connectades o fer 
generalitzacions combinant i partint de múltiples elements d’informació. 
 
- Disseny d’estratègies: per arribar a la solució matemàtica d’un problema, es pot haver de 
recórrer a processos sistemàtics per determinar la informació que es desconeix o decidir quina 
estratègia és la més adequada i utilitzar la informació més rellevant per arribar a una solució, 
conclusió o generalització matemàtica. També pot ser que, en un procediment que consta de 
diversos passos, calgui activar mecanismes de control efectius i continuats. 
 
- Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques: per determinar la solució 
matemàtica d’un problema, és necessari entendre, operar i utilitzar expressions simbòliques, és 
a dir, aritmètiques i algebraiques, les quals es regeixen per convencions i regles matemàtiques. 
També pot ser necessari entendre i utilitzar constructes formals basats en definicions, regles i 
sistemes formals o utilitzar algoritmes. L’ús tant de llenguatge com d’operacions simbòliques, 
formals i tècniques pot incloure activitats en el marc de les quals s’hagin de fer operacions 
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aritmètiques fonamentals, utilitzar i operar amb símbols matemàtics formals o relacions 
funcionals, i activar l’ús de regles, definicions, convencions i procediments matemàtics. 
 
- Ús d’eines matemàtiques: Les eines matemàtiques engloben estris físics com instruments 
de mesura, com també calculadores i eines per ordinador que cada vegada són més 
assequibles. Aquesta capacitat suposa tenir el coneixement i la capacitat de fer ús de diversos 
suports i eines que poden ser d’ajuda per implementar processos i procediments que permeten 
trobar solucions matemàtiques. També suposa la capacitat de saber discernir els casos 
apropiats per utilitzar aquesta eina i apreciar-ne les limitacions. 
 
El procés d’interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics ve marcat per aquells 
aspectes de la tasca matemàtica en els quals s’apliquen solucions o raonaments matemàtics 
en relació amb el context d’un problema, per determinar, així, si els resultats són plausibles en 
aquell context. Tot i que les set capacitats fonamentals es poden aplicar a aquesta categoria, 
les capacitats que van més lligades a aquest procés són les de comunicació, matematització, 
representació, raonament i argumentació. A continuació es detallen diverses maneres en què 
l’alumnat posa a la pràctica les set capacitats fonamentals en el procés d’interpretar, aplicar i 
avaluar els resultats matemàtics (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/): 
 
- Comunicació: un cop l’alumnat ha interpretat i avaluat la plausibilitat d’una solució 
matemàtica, se li pot demanar que presenti la solució en públic i n’ofereixi una explicació o 
justificació. Per fer-ho, ha de construir i comunicar explicacions i arguments en el context del 
problema, tot reflexionant sobre la solució, justificant-la o refutant-la. També pot haver 
d’identificar i criticar els límits del model utilitzat per solucionar el problema o bé de la solució 
matemàtica en el marc del problema. 
 
- Matematització: la matematització no només implica transformar un problema definit en el 
món real en una forma matemàtica, sinó també interpretar una solució matemàtica o un model 
matemàtic en relació amb el problema original. Aquesta és l’essència del procés consistent a 
interpretar, aplicar i avaluar els resultats matemàtics. La interpretació i avaluació d’un resultat 
matemàtic pot consistir a considerar les conseqüències del món real en una solució matemàtica 
i valorar com es poden ajustar o aplicar els resultats. Per tant, és necessari entendre la 
dimensió i els límits d’una solució matemàtica i prendre’ls en consideració a l’hora d’aplicar la 
solució a un problema del món real. 
 
- Representació: un resultat matemàtic pot presentar-se en una varietat de formats, com ara 
equacions, fórmules o representacions gràfiques. Aquests resultats es poden haver 
d’interpretar en relació amb una situació o també es poden comparar o avaluar dues o més 
representacions en relació amb una situació. També pot ser que es demani trobar una 
representació d’un resultat matemàtic com a part de la presentació de la solució. A més, es pot 
exigir a l’alumnat que ofereixi diferents representacions de l’explicació o de la justificació de la 
solució matemàtica en el context del problema, o també de l’explicació que fan sobre els límits 
o dificultats d’una solució matemàtica. 
 
- Raonar i argumentar: la interpretació, aplicació i avaluació de resultats matemàtics demana 
que l’alumnat pensi de manera clara i lògica sobre la relació entre el resultat matemàtic i el 
context en què està situat o en què es resol el problema. Tant el raonament com l’argumentació 
juguen un paper important quan l’alumnat reflexiona sobre les solucions matemàtiques i 
desenvolupa explicacions i arguments que defensen, refuten o justifiquen una solució 
matemàtica en el marc d’un problema contextualitzat. 
 
- Disseny d’estratègies: quan interpretem, apliquem i avaluem resultats matemàtics, sovint 
necessitem dissenyar una estratègia que ajudi a guiar la nostra feina a l’hora d’interpretar, 
avaluar i validar una solució matemàtica en un problema contextualitzat. Potser també ens fa 
falta dissenyar un procés sistemàtic per avaluar la solució, basat en els diversos escenaris o les 
limitacions que vénen donades pel context del problema. 
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- Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques: quan interpretem, 
apliquem i avaluem resultats matemàtics, és necessari entendre les variables, els símbols, 
gràfics i diagrames que s’utilitzen per comunicar la solució matemàtica. És important entendre 
la relació entre el context del problema i la representació de la solució matemàtica, de manera 
que puguem seguir els passos apropiats i correctes per interpretar la solució en aquell context i 
mesurar la viabilitat i les possibles limitacions de la solució. 
 
- Ús d’eines matemàtiques: les eines matemàtiques, molt especialment les calculadores i les 
eines per ordinador, poden resultar de gran ajuda per constatar la plausibilitat d’una solució 
matemàtica i els límits i restriccions d’aquella solució tenint en compte el context del problema. 
 
8.3. Les capacitats fonamentals i la seva relació amb la dificultat dels problemes 
 
La comunicació 
La competència matemàtica implica la comunicació (document 18 del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 
2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). L’estudiant s’adona que hi ha un 
repte que ha de resoldre i se l’anima a reconèixer i entendre la situació del problema. Llegir, 
descodificar i interpretar certes afirmacions, preguntes, tasques o objectes li permet formar-se 
un model mental de la situació, fet important a l’hora d’entendre, aclarir i formular un problema. 
En el procés de resolució, que inclou una anàlisi mitjançant l’ús de les matemàtiques, és 
possible que s’hagin d’interpretar certes informacions o comunicar els resultats resumits o 
presentats. Més endavant, un cop ja s’ha trobat la solució, pot ser que la persona que resol el 
problema necessiti exposar la solució, una explicació o una justificació als altres. 
 
Hi ha diversos factors que determinen fins a quin punt la tasca requereix un esforç de 
comunicació. L’habilitat per superar aquestes dificultats indica fins a quin grau l’alumnat ha 
desenvolupat l’habilitat de saber comunicar. Quant als aspectes receptius de la comunicació, 
aquests factors inclouen la llargada i la complexitat del text, la presència d’altres objectes que 
s’han de llegir i interpretar, el coneixement de les idees o la informació a les quals el text o 
l’objecte fa referència, la necessitat d’extreure informació d’altres fonts i l’ordre de la informació. 
També es valora si la informació està ordenada segons els processos necessaris per 
interpretar-la i utilitzar-la, i fins a quin punt hi ha diferents elements (com ara textos, elements 
gràfics, gràfics, taules, diagrames) que s’han d’interpretar relacionant-los entre si. Pel que fa als 
aspectes expressius de la comunicació, el nivell més baix de complexitat s’observa en tasques 
on simplement s’ha de proporcionar una resposta numèrica. Si es demana a l’alumnat que faci 
l’esforç de formular una solució més extensa, com podria ser redactar una explicació o una 
justificació escrita del resultat, la dificultat de comunicació augmenta. 
 
La matematització 
La competència matemàtica pot requerir transformar un problema situat en el món real en una 
forma estrictament matemàtica, cosa que pot passar per estructurar, conceptualitzar, fer 
hipòtesis o formular un model. També pot consistir a interpretar una solució matemàtica o un 
model matemàtic en relació amb el problema original. El terme matematització s’utilitza per 
descriure les activitats matemàtiques fonamentals (document 18 del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 
2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
En algunes tasques, la matematització no és necessària, ja que el problema ja està formulat en 
una manera suficientment matemàtica o la relació entre el model i la situació que representa no 
cal per solucionar el problema. La necessitat de matematització és menys complexa quan la 
persona que resol el problema necessita interpretar directament i fer deduccions d’un model 
donat, o traduir una situació matemàticament (per exemple, estructurar i conceptualitzar la 
situació de manera rellevant, identificar i seleccionar variables importants, recollir mesures, fer 
diagrames). La dificultat de matematització augmenta quan a l’ítem s’ha de modificar o utilitzar 
un model donat per representar condicions modificades o interpretar relacions deduïdes, s’ha 
de triar un model conegut partint de limitacions precises i clares o s’ha de crear un model en el 
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qual les variables, relacions i limitacions necessàries són explícites i clares. En un nivell més 
elevat, el grau de dificultat de la matematització va associat amb la necessitat de crear o 
interpretar un model en una situació en la qual s’han d’identificar diverses hipòtesis, variables, 
relacions i limitacions; on s’ha de comprovar que el model s’ajusta a la pregunta de la tasca 
demanada o bé on s’han d’avaluar i comparar models. 
 
La representació 
La competència matemàtica sovint inclou representacions matemàtiques, cosa que implica 
seleccionar, dissenyar, interpretar, traduir i utilitzar una varietat de representacions per 
descriure una situació, enfrontar-se a un problema o presentar la pròpia feina. Aquestes 
representacions inclouen equacions, fórmules, gràfics, taules, diagrames, imatges, descripcions 
textuals i materials concrets. 
 
 Aquesta competència matemàtica s’exigeix al nivell més bàsic per tal de tractar una 
representació coneguda, per exemple anar directament d’un text als nombres, o llegir un valor 
directament d’un gràfic o d’una taula. En les tasques de representació més complexes a nivell 
cognitiu s’ha de seleccionar i interpretar una norma o una representació coneguda en relació 
amb una situació. En un grau de dificultat més elevat, s’han de traduir o utilitzar dues 
representacions diferents o més en relació amb una situació, en la qual es pot haver de 
modificar la representació. Un nivell d’exigència elevat es caracteritza per la necessitat 
d’entendre i utilitzar una representació fora de l’estàndard que requereix un procés de 
descodificació i d’interpretació substancial, com també per la necessitat de dissenyar una 
representació que reculli els aspectes clau d’una situació complexa i també de comparar o 
avaluar diferents representacions. 
 
Raonar i argumentar 
Raonar i argumentar és una capacitat matemàtica recurrent en els diferents estadis i activitats 
associades amb la competència matemàtica. Aquesta habilitat inclou processos de raonament 
lògic que aborden i relacionen els elements d’un problema per tal d’extreure’n deduccions, 
comprovar la justificació donada o oferir una justificació de les afirmacions. 
 
En les tasques d’una dificultat més aviat baixa que serveixen per activar aquesta competència, 
el raonament que s’ha de fer consisteix, simplement, a seguir les instruccions donades. En un 
nivell lleugerament superior, els ítems exigeixen una certa reflexió per connectar diferents 
elements de la informació i extreure’n, així, deduccions. S’han de relacionar, per exemple, 
elements separats presents en el problema o s’ha de raonar directament a partir d’un aspecte 
del problema. En un nivell més elevat, s’ha d’analitzar la informació per tal d’entendre o crear 
un argument en diversos passos, connectar diverses variables o fer raonaments des de fonts 
d’informació relacionades. Finalment, en un nivell encara més alt, es pot demanar a l’alumnat 
que sintetitzi i avaluï la informació, que utilitzi o creï cadenes d’arguments per justificar certes 
deduccions que ha fet, que extregui generalitzacions combinant i basant-se en elements 
múltiples d’informació de manera argumentada i directa (document 18 del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 
2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
Dissenyar estratègies 
La competència matemàtica sovint consisteix a dissenyar estratègies per tal de solucionar 
problemes matemàticament. Això inclou un conjunt de processos de control crítics que guien 
l’individu per reconèixer, formular i solucionar els problemes de manera efectiva. Aquesta 
habilitat consisteix a seleccionar o dissenyar un pla o estratègia per tal d’utilitzar les 
matemàtiques a l’hora de resoldre problemes sorgits d’una tasca o d’un context, com també a 
saber guiar-ne l’execució. Aquesta competència matemàtica es pot exigir en qualsevol dels 
estadis que componen el procés de resolució d’un problema. 
 
En les tasques en què es requereix un nivell més aviat baix en aquesta competència, l’alumnat 
ha d’emprendre accions directes i l’estratègia a seguir es defineix de manera explícita o es 
considera evident. En un nivell lleugerament superior, l’alumnat pot haver de decidir quina 
estratègia és la més adequada per arribar a una conclusió a partir de la informació 
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proporcionada. La dificultat augmenta quan l’alumnat ha de dissenyar i construir una estratègia 
per transformar la informació proporcionada i obtenir una conclusió. En els ítems amb un grau 
encara més elevat de dificultat s’ha de construir una estratègia elaborada per arribar a una 
solució exhaustiva o a una conclusió general o bé s’han d’avaluar i comparar les diferents 
estratègies possibles (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
“Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
Utilitzar un llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques 
La competència matemàtica passa per utilitzar un llenguatge i operacions simbòliques, formals i 
tècniques. Per fer-ho, s’han d’entendre, manipular i utilitzar expressions simbòliques en un 
context matemàtic que inclou expressions i operacions aritmètiques i que es regeix per certes 
convencions i regles matemàtiques. També passa per entendre i utilitzar construccions formals 
basades en definicions, regles i sistemes formals i utilitzar algoritmes en relació amb aquestes 
entitats. Els símbols, les regles i els sistemes utilitzats variaran en funció del coneixement de 
continguts matemàtics necessari per tal de formular, solucionar o interpretar les matemàtiques 
(document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de 
matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
La dificultat per activar aquesta competència varia enormement segons les tasques. En les 
tasques més simples, no s’han d’activar regles matemàtiques ni expressions simbòliques més 
enllà de càlculs aritmètics fonamentals i operacions amb nombres petit si fàcils de manejar. Als 
exercicis més complicats, es pot haver de treballar directament amb relacions funcionals 
simples, ja siguin implícites o explícites (per exemple, relacions linears conegudes); utilitzar 
símbols matemàtics formals (per exemple, per substitució directa o per càlcul aritmètic que 
inclogui fraccions i decimals); activar o utilitzar directament una definició matemàtica formal, 
una convenció o un concepte simbòlic. En un nivell més alt, l’alumnat ha d’utilitzar i operar 
explícitament amb símbols, per exemple replantejant una fórmula mitjançant l’àlgebra. També 
pot haver d’activar i utilitzar regles, definicions, convencions, procediments o fórmules 
matemàtiques utilitzant una combinació de múltiples relacions o conceptes simbòlics. 
Finalment, en un nivell encara més superior, l’alumnat ha de posar a la pràctica procediments 
matemàtics formals en diversos passos, ha de treballar de manera flexible amb relacions 
algebraiques funcionals o implícites i ha d’utilitzar tant la tècnica com el coneixement matemàtic 
per produir resultats (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc 
conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
Ús d’eines matemàtiques 
Les eines matemàtiques inclouen instruments físics com ara objectes de mesura, calculadores i 
eines automatitzades que cada vegada són més a l’abast. Aquesta competència passa per 
saber utilitzar diverses ajudes i eines que poden assistir els càlculs matemàtics i conèixer les 
limitacions d’aquests instruments. A més, les eines matemàtiques també poden tenir un paper 
important a l’hora de comunicar resultats . 
 
Les tasques i activitats en les quals només es requereix un nivell bàsic en aquesta competència 
poden consistir a utilitzar eines familiars per a l’alumnat, com ara un instrument de mesura, en 
situacions on l’ús d’aquestes eines s’ha practicat repetidament. En nivells superiors, s’han 
d’utilitzar aquestes eines en seqüències de processos, és a dir, s’han de relacionar 
informacions diferents utilitzant aquesta eina i en situacions on no es fa servir tant. La dificultat 
augmenta quan l’eina fa falta per processar i relacionar diverses informacions, quan la seva 
aplicació és necessària en una situació poc corrent, quan l’instrument en si és complex i té 
múltiples funcions i quan cal reflexionar per entendre i avaluar els avantatges i limitacions de 
l’instrument (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc 
conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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9. L’actitud de l’alumnat envers les matemàtiques 

L’actitud, les conviccions i les emocions de l’alumnat juguen un paper important en l’interès i la 
resposta envers les matemàtiques en general i l’ús que se’n fa a la vida diària. Els estudiants 
que se senten més segurs amb les matemàtiques, per exemple, tenen més probabilitats de fer-
les servir en la diversitat de contextos amb què es troben. Els estudiants que demostren 
emocions positives envers les matemàtiques estan més predisposats a aprendre-les millor que 
no pas aquells que se senten angoixats amb aquesta assignatura. Per tant, un objectiu de 
l’educació matemàtica és desenvolupar actituds, conviccions i emocions en els estudiants que 
els predisposin a utilitzar les matemàtiques que dominen amb èxit i a aprendre’n més, cosa que 
contribueix a un benefici personal i social (document 18 del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 
 
La importància que l’avaluació de matemàtiques PISA 2012 dóna a aquestes variables es basa 
en l’afirmació que el desenvolupament d’actituds, emocions i conviccions positives envers les 
matemàtiques és, en si mateix, un resultat valuós en l’educació, que predisposa l’alumnat a 
utilitzar les matemàtiques a la vida. A més, tals variables també poden contribuir a explicar les 
diferències en els progressos obtinguts en la competència matemàtica. Per això, l’estudi PISA 
inclou ítems relacionats amb aquestes variables i mesura un conjunt de variables de fons que 
permeten informar i analitzar la competència matemàtica en significatius subgrups d’alumnes, 
segons el gènere, la llengua o la condició d’immigrant, per exemple. 
 
Per obtenir aquesta informació de fons, l’OCDE i PISA demanen als estudiants i a les 
direccions de les escoles que responguin qüestionaris personals, que tenen una durada de 20 
a 30 minuts. Aquests qüestionaris són bàsics per analitzar i informar dels resultats en funció de 
les característiques dels estudiants i de l’escola. 
 
Es poden distingir dos grans tipus d’actituds envers les matemàtiques que predisposen 
l’alumnat a participar de manera productiva en l’assignatura i que són d’interès potencial com a 
complement de l’avaluació de les matemàtiques a PISA 2012. Es tracta de l’interès de l’alumnat 
per les matemàtiques i de la voluntat de practicar-les. 
L’interès per les matemàtiques té components relacionats amb activitats presents i futures. 
L’interès que demostra l’alumnat per les matemàtiques a l’escola és un aspecte determinant, 
com també ho és si les consideren útils per a la vida real, si tenen intenció de fer estudis de 
matemàtiques o si volen orientar-se cap a trajectòries professionals relacionades amb les 
matemàtiques. Pel que fa a aquesta àrea, hi detectem una preocupació internacional, ja que en 
molts dels països participants hi ha un descens del percentatge d’estudiants que trien carreres 
relacionades amb les matemàtiques, malgrat que cada vegada es necessitin més titulats en 
aquestes àrees. 
 
La voluntat de l’alumnat per aprendre matemàtiques està relacionada amb les actituds, les 
emocions i l’autoconfiança, ja que els predisposen o els impedeixen de beneficiar-se de la 
competència matemàtica que han adquirit. L’alumnat a qui li agraden les matemàtiques i s’hi 
sent segur té més probabilitats de fer-les servir a l’hora de reflexionar sobre situacions que es 
troba en diversos àmbits de la vida, tant a dins com a fora de l’escola. L’informe PISA destaca 
diverses emocions especialment importants en aquest sentit, com ara el plaer, la confiança i 
l’absència d’angoixa que han de provocar les matemàtiques, com també la percepció que es té 
d’un mateix i la confiança en la pròpia eficàcia. 
 
Els resultats de l’estudi PISA 2012 proporcionen informació important per als responsables de 
la política educativa dels països participants, tant pel que fa al rendiment com a l’actitud. Se 
n’obté una visió més completa si es té en compte la informació sobre l’avaluació que fa PISA 
de la competència matemàtica i també l’estudi sobre les actituds, les emocions i les conviccions 
que predisposen l’alumnat a utilitzar la competència matemàtica (document 18 del Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació 
PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/). 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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10. Aportacions de les matemàtiques a les competències bàsiques d’altres àrees de 
coneixement. 

D’acord amb el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria exposarem que aporten les matemàtiques a 
les competències bàsiques d’altres àrees de coneixement:  
 
► Competències comunicatives:  
 

▪Competència en comunicació lingüística:  

Les matemàtiques contribueixen a aquesta competència aportant el coneixement d’un 
llenguatge específic, necessari en el desenvolupament de les ciències (i en general del 
coneixement) i en la resolució de molts problemes quotidians. També, en el treball matemàtic, 
l’ús de la llengua, tant oral com escrita, és fonamental per descriure conceptes i processos, 
expressar raonaments, argumentacions i proves, i en general , per a comunicar, discutir, 
comparar i validar el treball realitzat.  
 
La modelització pot ser una eina de suport per poder expressar de manera adequada tot 
aquest treball. 
 
A més, les matemàtiques contribueixen a comprendre textos que empren codis, dades 
numèriques, taules, fórmules i gràfics. Per altra banda, molt de lèxic emprat quotidianament té 
un caràcter matemàtic com per exemple les quantitats, mesures, formes planes i espacials, 
paràmetres estadístics, atzar i probabilitat...  (Rigo i Rodríguez, 2009). 
 
 

 
 

Horaris de tren  
 

▪Competència artística i cultural:  

Les matemàtiques, més enllà de les seves aplicacions, constitueixen una creació humana d’un 
gran valor cultural que cal conèixer, valorar i relacionar amb la realitat actual. A més, al ser una 
ciència i un llenguatge construït històricament per les diferents cultures, atorga valor a la 
construcció de la identitat, tant de les cultures com de les persones.  
 
Es poden trobar més relacions de les matemàtiques amb les diferents civilitzacions i cultures, 
tant històriques com actuals, que contribueixen a una millor comprensió d’aquestes: els 
diversos sistemes de numeració i mesura emprats, les seves estructures i organitzacions i 
també l’evolució històrica d’aquestes. A més, són nombrosos i molt importants els lligams entre 
les matemàtiques i la música, l’arquitectura, la pintura, l’escultura i moltes altres formes 
d’expressió artística (Rigo i Rodríguez, 2009). 
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      Rosassa 

 
 
► Competències metodològiques:  
 

▪Tractament de la informació i competència digital:  

Molta de la informació que rebem conté elements matemàtics, nombres, formes, mesures i 
funcions, expressats de manera diversa, el coneixement dels quals és necessari. Els 
programes informàtics de modelització estan directament lligats a aquesta competència.  
 
Les relacions entre la matèria Matemàtiques i el tractament de la informació i la competència 
digital són nombroses. Per començar, les matemàtiques ens serveixen per interpretar la 
informació que és present al nostre entorn. El tractament matemàtic d’aquesta informació ens 
permet entendre millor la nostra realitat i prendre decisions raonades i fonamentades. Per altra 
banda, es pot afegir al que diu el currículum que tota la tecnologia digital té un fonament 
matemàtic darrera. Per tant, lligant dues competències bàsiques, desenvolupar la competència 
matemàtica contribueix a entendre els fonaments d’aquesta tecnologia i, conseqüentment, pot 
afavorir el desenvolupament de la competència digital (Rigo i Rodríguez, 2009). 
 

 
 

Activitat amb programari de full de càlcul 
 

▪Aprendre a aprendre: Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i 

coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el 
pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un 
conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en 
coneixement propi.  
 
Per aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre d’altres, capacitats relacionades amb la 
presa de decisions i el sentit crític, la creativitat i la sistematització, l’esforç i la constància, la 
síntesi i la generalització. També la capacitat per relacionar fets i conceptes per tal de generar-
ne de nou. Totes elles, juntament amb la reflexió sobre el propi treball i la capacitat per 
comunicar-lo, formen part d’aquesta competència bàsica per a l’aprenentatge al llarg de tota la 
vida.  
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La modelització matemàtica proporciona un context pràctic per tal de potenciar la manera de 
gestionar els coneixements adquirits, interrelacionar-los i complementar-los amb informació 
basada en el món real, possibilitant el desenvolupament d’aquesta competència.  
 
►Competències personals:  
 

▪Autonomia i iniciativa personal: 

Plantejar i resoldre qüestions i problemes matemàtics, i tots els processos associats a aquesta 
activitat (planificació, recerca d’estratègies, validació de solucions i contrast amb les dels altres) 
implica, entre altres coses, una presa constant de decisions, la pràctica de les quals incideix en 
la progressiva adquisició d’autonomia de l’alumnat i de confiança en les pròpies capacitats. 
 
Per tant, un ensenyament-aprenentatge basat en la resolució de problemes, vertaders 
problemes en contraposició al exercicis contextualitzats, i la investigació de situacions reals 
afavoreixen el desenvolupament d’aquestes competències bàsiques. A més, si el docent pren 
el paper de guia de l’aprenentatge dels seus alumnes, i no el de transmetre un coneixement ja 
fet, per exemple fent preguntes en lloc de donar totes les respostes o intentar amb activitats 
que els alumnes arribin a la definició d’un concepte en lloc de donar-lo ja definit, contribuirà 
molt especialment al desenvolupament d’aquestes dues competències, d’aprendre a aprendre i 
d’autonomia i iniciativa personal (Rigo i Rodríguez, 2009). 
 
►Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
 

▪Coneixement i interacció amb el món físic: competència clau a treballar amb la 

modelització, ja que és un instrument d’anàlisi de la realitat, i suposa el desenvolupament i 
aplicació del pensament cientifico-tècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i 
prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van 
produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el 
món natural. 
 
Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres 
formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al 
desenvolupament tecnològic. 
 
En particular, les matemàtiques són un instrument d’anàlisi de la realitat, en particular del món 
físic. El desenvolupament de determinats àmbits com la mesura i la visualització, la 
interpretació i construcció de gràfics, així com de processos com el raonament matemàtic, 
l’argumentació i la resolució de problemes relacionats amb el món físic, contribueixen de 
manera directa a l’adquisició d’aquesta competència. 
 
 

 
Bresca d’abelles 
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▪Competència social i ciutadana:  

Cada persona és diferent i per això l’alumnat ha d’aprendre a reconèixer i controlar les 
conseqüències de la seva pròpia actuació, així com respectar el procés d’aquelles amb les que 
comparteix el treball.  
 
El treball en grup, entès com un treball de cooperació, i l’acceptació de les idees dels 
companys i de les diferents estratègies emprades en la realització d’un càlcul, d’una mesura o 
en el procés de resolució d’un problema, són aspectes del procés d’ensenyament i 
aprenentatge de les matemàtiques que contribueixen al desenvolupament d’aquesta 
competència i els programes o plataformes preparades per executar simulacions de models 
diversos que poden aportar les eines necessàries per a treballar amb aquesta metodologia. 

 
A més d’això, les matemàtiques poden contribuir a la feina en equip amb un enfocament de la 
resolució de problemes on s’hagi de contrastar i debatre diverses resolucions i solucions 
d’altres companys, valorar si aquestes són correctes i proposar millores o alternatives. Per altra 
banda, les matemàtiques són presents a multituds d’aspectes socials i ciutadans com, per 
exemple, els demogràfics, els estudis sociològics, econòmics i laborals, el sistema electoral, 
classificacions i estadístiques d’esdeveniments esportius, etc. (Rigo i Rodríguez, 2009). 
 

 
Resultats de les eleccions de 2006 al Parlament de Catalunya 

11. Aportacions de les altres àrees de coneixement a la competència matemàtica 

Tot seguit es descriuen les aportacions que es fan a la competència matemàtica des de les 
altres àrees de coneixement d’acord amb el que es desprèn del treball La competència 
matemàtica des de totes les matèries. Anna Babra Pérez i Iolanda Guevara Casanova.  IES 
Badalona VII (2011). 

Ciències de la naturalesa 

El desenvolupament de la competència científica està íntimament associat al de la competència 
matemàtica. La mesura, el tractament de les dades, la construcció i lectura de gràfics, les 
representacions geomètriques i la deducció i interpretació de models matematitzats són, entre 
d’altres, àmbits que els dos camps competencials comparteixen i que cal treballar conjuntament 
en la recerca de respostes a les preguntes que ens fem sobre els fenòmens de la naturalesa. 

  mesura 

  tractament de les dades 

  construcció i lectura de gràfics 

  representacions geomètriques 
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  modelització 

Tecnologies 

 La matèria de tecnologies col·labora en el desenvolupament d'altres competències bàsiques. 
Participa en el desenvolupament de la competència matemàtica per mitjà de l'ús d'eines 
matemàtiques, de manera contextualitzada, en la mesura que proporciona situacions 
d'aplicabilitat a diversos camps i facilita la visibilitat d'aquestes aplicacions i de les relacions 
entre els diferents continguts matemàtics. Les eines matemàtiques especialment presents en la 
matèria estan relacionades amb la resolució de problemes pràctics de l'entorn: mesura i càlcul 
de magnituds bàsiques, l'ús d'escales, la lectura i interpretació de gràfics, i la resolució de 
problemes basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a principis i fenòmens 
físics. 

  mesura i càlcul de magnituds bàsiques 

  ús d'escales 

  lectura i interpretació de gràfics 

  resolució de problemes amb expressions matemàtiques de principis i 
fenòmens físics 

Ciències socials 

 - Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els índexs, 
etc.), aplicats a la cronologia i l'anàlisi de fenòmens. 

- Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar formes dels 
objectes i els espais. 

- Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular. 

- Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics. 

- Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, 

creatiu i amb capacitat de presentar alternatives. 

- Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. 

  proporcionalitat, percentatges, taxes 

  instruments i tècniques (espai, mesura i càlcul) 

  taules i gràfics 

  plantejar i resoldre problemes 

Educació visual i plàstica 

 Finalment, també són objectius de la matèria el domini del llenguatge simbòlic i el coneixement 
d'aspectes espacials de la realitat, per mitjà de la representació geomètrica de les formes, la 
qual cosa contribueix a l'adquisició de la competència matemàtica 

  llenguatge simbòlic 

  representació geomètrica 
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Educació Física 

Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos 
procedents dels mitjans d'informació i comunicació, contribueixen al desenvolupament de la 
competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital. 

L’adquisició de competències dins l’àmbit educatiu, algunes consideracions generals 

 Diversificar el tipus d’activitats i la manera de gestionar-les. 

 És un procés evolutiu, requereix un “entrenament”, s’ha de programar a mig i llarg 

termini.  

 L’alumnat s’ho ha de fer seu i ha de ser conscient de la seva evolució. Paper de 

l'avaluació com a eina de seguiment i no pas de qualificació o classificació. 

 Requereix l’acció reflexiva per part de l’alumnat, importància del tàndem processos-

continguts. 

 Ho afavoreix que l’alumnat vegi pautes coherents entre les diferents matèries. 

Coordinació entre professors de l’equip docent. 

 Coordinació també per fer evolució dins del curs, del cicle i de l’etapa. 

 

12. Competències al batxillerat. Competències generals del batxillerat i competències 
específiques de les matèries 
 

Les matèries del batxillerat s'orienten i estructuren en coherència amb les etapes educatives 
anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa d’acord el 
DECRET142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
Batxillerat, com l'aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en 
situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte 
acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l'experiència adquirida. 
 
La competència implica comprendre la lògica interna dels recursos dels quals es disposa, 
sospesar-los com a mitjans per a l'acció i triar aquells que, en cada cas, s'acosten més i millor a 
l'objectiu. Això significa posar en marxa tàctiques de racionalitat pràctica a l'hora de prendre 
decisions i actuar. Des d'aquest punt de vista, la persona competent sap què vol, coneix les 
seves aptituds, entén la situació en què es troba i actua de la millor manera possible per 
aconseguir el que es proposa. Per tant, la competència inclou sabers i destreses, però també 
un grau elevat d'iniciativa personal, responsabilitat, flexibilitat i capacitat crítica. 
 
L'assoliment de competències avança paral·lelament a l'adquisició de coneixements, destreses 
i actituds. Així, doncs, ser competent pressuposa haver adquirit coneixements i destreses i 
haver construït diferents actituds que poden anar des de la gestió de les pròpies emocions fins 
al desenvolupament de les habilitats socials. 
 
La competència és, fonamentalment, acció, i només s'arriba a ser competent posant en pràctica 
els propis recursos. L'alumnat hauria de poder aplicar els continguts que aprèn a mesura que 
els va aprenent, a través d'exercicis en què hagi de resoldre problemes progressivament 
complexos, integrar coneixement si transferir-los d'un context a un altre. Així mateix, 
l'enfocament competencial subratlla que el principal mecanisme de fixació del que s'aprèn és la 
vivència de la seva utilitat. S'aprèn el que funciona a la pràctica, el que és útil i vàlid per a la 
construcció de la pròpia vida. L'alumnat hauria d'experimentar la utilitat d'allò que aprèn, 
resolent qüestions significatives, i adonant-se que allò que ha après és la condició que li permet 
continuar aprenent. 
 
Atès que una competència comporta seleccionar els recursos més adients pera cada cas, 
l'alumnat hauria de conèixer l'entramat d'allò que aprèn i entendre les possibilitats del seu ús. 
Ha de tenir consciència, doncs, de la relació que existeix entre els diferents continguts 
d'aprenentatge i les condicions per usar-los. 
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Normalment, la resolució de problemes implica la integració de diferents tipus de sabers; per 
aquesta raó s'haurien de proposar activitats que relacionessin les àrees del coneixement i 
mostressin la utilitat d'usar el que se sap en altres contextos. Transferir coneixements d'un 
context a un altre és la finalitat principal de l'aprenentatge per competències. I ja que les 
competències són capacitats que poden aplicar-se a qualsevol realitat, cal treballar-les de 
manera transversal. Tanmateix, com que la competència és acció i l'acció es dóna sovint en un 
context social, cal integrar la reflexió moral i l'educació en valors en el treball de qualsevol 
matèria. També cal afavorir la interacció social i, per tant, proposar a l'alumnat la resolució de 
qüestions en què hagi d'aplicar els seus recursos en col·laboració amb altres companys o 
companyes. 
 
Els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que hi ha al darrere dels quatre 
sabers que conformen les competències (saber, saber fer, saber ser i saber estar), vénen 
definits pel currículum. L'enfocament competencial d'aquests continguts recomana treballar-los 
de manera que l'alumnat en comprengui la lògica interna i sàpiga emprar-los, de manera 
selectiva i raonada, quan els necessiti, evidenciant així que és competent. Per tot això, convé 
idear tasques educatives en què l'alumnat pugui aplicar allò que sap, en contextos diferents i en 
relació amb qüestions diverses, significatives i funcionals. Ensenyar i aprendre per 
competències pressuposa accentuar en la didàctica de cada disciplina aquelles activitats 
d'ensenyament i aprenentatge susceptibles de produir coneixements, destreses i actituds que 
puguin ser mobilitzats en situacions concretes com, per exemple, pràctiques de treball en grup 
cooperatiu, tutorització de recerques, resolució de qüestions en grup, plantejament de 
situacions que comportin l'expressió i interacció oral, etc. 
 
En definitiva, ensenyar i aprendre per competències implica, doncs, accentuar la dimensió 
pràctica i alhora global de l'aprenentatge. 
 
Competències generals del batxillerat i competències específiques de les matèries 
 
Una persona és competent quan actua a la pràctica activant de manera conjunta el seguit de 
competències que posseeix. Sovint les unes no tenen sentit de ser sense les altres. A la 
pràctica, les persones competents combinen les capacitats derivades de la pròpia formació 
tècnica o acadèmica amb el correcte comportament social, l'aptitud per treballar en equip o la 
facultat d'emprendre iniciatives i fins i tot de córrer riscos calculats. Tanmateix, resulta pertinent 
distingir les competències en dues gran tipologies: les competències generals del batxillerat i 
les específiques de cada matèria, que es presenten en el desplegament curricular de 
cadascuna. 
 
En el batxillerat cada matèria posseeix una epistemologia pròpia: el seu objecte de 
coneixement, el mètode que utilitza, els valors que fa intervenir i els resultats que obté 
juntament amb les seves finalitats o aplicacions. Encara que les realitats naturals, humanes o 
socials són úniques i integrades, el seu coneixement al llarg de la història s'ha construït a partir 
de mirades específiques sobre aquestes realitats. D'aquests punts de vista o esguards 
particulars sobre la realitat en neixen les anomenades competències específiques, que són les 
que es deriven de l'epistemologia pròpia de cada disciplina i que estan referenciades en els 
seus currículums respectius. Però també és cert que totes les disciplines desenvolupen 
directament o indirecta un conjunt de competències que tenen un caràcter transversal o comú. 
Tota matèria del batxillerat promou, per exemple, l'obtenció d'informació o la seva comunicació 
a través de la llengua oral o escrita, proposa l'adquisició d'informació a través d'Internet i la 
seva comunicació a través de tecnologies digitals o bé estimula en l'alumnat la regulació del 
propi aprenentatge i la interrelació amb els altres. 
 
En el batxillerat s'identifiquen com a competències generals i comunes les sis competències 
següents: competència comunicativa, competència en recerca, competència en la gestió i el 
tractament de la informació, competència digital, competència personal i interpersonal i 
competència en el coneixement i la interacció amb el món. 
 
Aquestes competències continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de 



 

TFM       
2011-2012 

 

                                                                                                                                                            
Reflexions entorn a l’avaluació per competències 
 

30 

l'etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els 
estudis superiors. Aquestes competències del batxillerat s’anomenen generals a diferència de 
l’ESO que s’anomenen bàsiques i no hi figura la competència matemàtica. 
 
Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s'hi treballen, així 
com la contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals. 
 
A continuació es descriuen els aspectes nuclears de les competències generals del batxillerat, 
que caldrà exercitar en tots dos cursos i des de totes les matèries, la tutoria i les diferents 
activitats del centre per aconseguir un aprenentatge competencial global. 
Competència comunicativa 
La competència comunicativa es fonamenta en l'ús de les llegües en contextos comunicatius 
diversos. Aquesta competència suposa mobilitzar els recursos lingüístics orals i escrits per 
poder-los aplicar a les diverses circumstàncies acadèmiques i socials i constitueix una 
competència imprescindible per aprendre, per relacionar-se i per interaccionar amb el món. És 
una competència de totes i cadascuna de les matèries del batxillerat, ja que totes les disciplines 
utilitzen necessàriament l'expressió oral i escrita com a instrument per comunicar la informació i 
per transformar aquesta informació en coneixements cada cop més complexos. 
 
Competència en gestió i tractament de la informació 
La competència en gestió i tractament de la informació és el conjunt de capacitats i destreses 
que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions 
procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l'àmbit acadèmic com en la vida 
quotidiana. Constitueix una competència important per obtenir coneixements útils o, en la seva 
pràctica inicialment guiada, arribar al punt de ser autònom en els processos d'aprenentatge al 
llarg de la vida. Tot i que analíticament és una competència clarament distingible de les altres, 
es relaciona de manera directa amb la competència en recerca i amb la competència digital, 
atenent al lligam entre l'accés, la gestió i la difusió de la informació i les TIC. 
 
Competència digital 
L'alfabetització digital constitueix avui una necessitat prioritària. El seu dèficit o absència 
contribueix a l'empobriment de les possibilitats personals tant en el món acadèmic .en què el 
coneixement digital ja resulta pràcticament imprescindible. com en el personal i, sobretot, en el 
laboral. En l'anomenada societat del coneixement, la ignorància digital pot provocar situacions 
de marginació i d'injustícia social. 
 
Competència en recerca 
S'entén per competència en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos 
adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per 
resoldre problemes rellevants que encara no s'han solucionat en el nivell i en l'àmbit adequat 
als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen. 
 
Competència personal i interpersonal 
La competència personal i interpersonal és la facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i 
destreses que permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres i, d'una 
altra, treballar en entorns col·laboratius. El desenvolupament de la competència personal i 
interpersonal resulta imprescindible en la concepció de l'educació per a tota la vida, ja que en el 
món d'avui les persones han d'adquirir flexibilitat i versatilitat per adaptar-se a entorns 
d'aprenentatge canviants, han de mostrar autocontrol, creativitat i esperit emprenedor, han de 
saber treballar en equip i disposar d'habilitats dialògiques i de mediació i, finalment, han 
d'exercir la ciutadania activa, és adir, actuar amb compromís per millorar l'entorn des de la seva 
acció individual. 
 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
Aquesta competència general està relacionada amb les diferents àrees de coneixement, ja que 
regula els sabers que es consideren bàsics de cada camp d'estudi, matèria o grup de matèries i 
que es vehiculen, en gran part, per mitjà de fets i conceptes, però també de bases 
metodològiques i valors i actituds.  
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Una de les diferències entre les competències bàsiques de l’ESO i les generals del batxillerat 
es que en les competències generals del batxillerat no hi ha la competència matemàtica. 
 
13. Catalunya /Espanya : Treballen per competències? Són les mateixes? 

El setembre del 2006, el Parlament Europeu juntament amb el Consell de la Unió Europea 
aprovaren les competències clau per a l’aprenentatge permanent dirigida a tots els estats 
membres de la Unió Europea amb els objectius de contribuir al desenvolupament d’una 
educació de qualitat, orientada cap al futur i adaptada a les necessitats de la societat europea. 
 
Les competències que es varen recomanar foren les següents: 
 
- Comunicació en la llengua materna 
- Comunicació en llengües estrangeres 
- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
- Competència digital 
- Aprendre a aprendre 
- Competències socials i cíviques 
- Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa 
- Consciència i expressió culturals 
 
(Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, Diari Oficial L 
394 de 30.12.2006). 

A l’Estat Espanyol, aquestes competències estan definides en l’annex I del Decret de mínims 
de la LOE (Decret 1513/2006 del 7 de desembre). Les competències bàsiques definides són 
les següents: 
 
- Competència en comunicació lingüística 

- Competència matemàtica  

- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Competència social i ciutadana 

- Competència cultural i artística 

- Competència per aprendre a aprendre 

- Autonomia i iniciativa personal 
I a Catalunya estan definides en el DOGC, en el Decret 143/2007 del 26 de juny (en el qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) i en l’Annex 1 
del Decret 142/2008 del 15 de juliol (pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
batxillerat). 
 
- Comunicativa lingüística i audiovisual 

- Artística i cultural 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Matemàtica 

- D’aprendre a aprendre 
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- D’autonomia i iniciativa personal 

- En el coneixement i la interacció amb el món físic 

- Social i ciutadana 

► Com es pot observar, les competències bàsiques definides a nivell d’Espanya i de Catalunya 
són les mateixes. 

14. La modelització matemàtica: El marc teòric 
 
14.1 Què entenem per modelització? 

«L’art d’aplicar les matemàtiques a situacions de la vida real» per Niss (1989) 
  
En aquest sentit considerem la interpretació com el conjunto d’habilitats que ens permeten 
plasmar el model de forma escrita. Finalment acceptem per model la terna (A, M, f), on A 
representa un conjunt d’objectes del món real, M un conjunt d’expressions matemàtiques i  f 
una correspondència entre A i M (Gómez, 2003). 
 
Com ja hem esmentat en el punt 2.1 d’aquest treball, la modelització pot ser una eina important 
en l’ensenyament perquè dona a l’alumnat una relació entre el món real i les matemàtiques.  
 
Un model matemàtic és una relació entre certs objectes matemàtics i connexions per un costat, 
i per l’altra, una situació o fenomen d’àmbit no matemàtic. A nivell didàctic això implica que, en 
primer lloc, quan la matemàtica és aplicada a una situació extra-matemàtica, algun model 
matemàtic està involucrat, explícita o implícitament en aquesta situació. En segon lloc, per a 
que un alumne experimenti amb un model matemàtic i sigui capaç de reflexionar sobre les 
relacions existents en ell, és una pre-condició epistemològica que aquest alumne sigui capaç 
de percebre la situació o fenomen modelat així com la matemàtica en joc, com dos objectes 
separats, però a la mateixa vegada interrelacionats (Blomhoj, 2004). 
  
El procés de modelització no és un procés lineal, sinó un procés cíclic on les reflexions sobre el 
model i la intenció d’ús d’aquest, porta a una redefinició del model. Aprendre a modelitzar es 
aprendre a estructurar el context, matematitzar i re-interpretar els resultats d’aquesta 
matematització, revisar el model i modificar-ho (Ginovart, Portell et al. 2011).  
 
Analíticament és possible descriure un procés de modelització matemàtica a partir de sis 
etapes (Blomhoj, 2004; 2003):  
 
1) Formulació del problema: formulació d’una tasca (més o menys explícita) que guiï la 
identificació de les característiques de la realitat que serà modelitzada.  

2) Sistematització: selecció dels objectes rellevants, relacions, etc. del domini d’investigació 
resultant i idealització de les mateixes per fer possible una representació matemàtica.  

3) Traducció d’aquests objectes i relacions al llenguatge matemàtic.  

4) Ús de mètodes matemàtics per aconseguir resultats matemàtics i conclusions.  

5) Interpretació dels resultats y conclusions considerant el domini d’investigació inicial.  

6) Avaluació de la validesa del model per comparació amb dades (observades i/o predites) i/o 
coneixement teòric o per experiència personal o compartida.  
 

14.2 La modelització a l’educació secundària  

Entendre, aplicar i utilitzar diferents models permet a l’alumnat desenvolupar competències i 
habilitats com pensar matemàticament, argumentar, representar, comunicar, discutir i resoldre.  
Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat. La matemàtica en 
les etapes educatives ha de contribuir a formar ciutadans i ciutadanes que coneguin el món en 
què viuen i que siguin capaços de d’adaptar-se als canvis (Catalina, 2011).  
 
Com ja s’ha vist anteriorment, la capacitat de modelitzar una determinada situació està 
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vinculada amb la possibilitat de considerar relacions lligades al comportament d’una o diverses 
variables i a la possibilitat d’establir relacions sistemàtiques entre diferents sistemes de 
representació.  
 
La comprensió del món real està lligada, en gran mesura, al coneixement de la matemàtica. 
S’entén, gràcies a les matemàtiques i a models matemàtics de la ciència que en fan ús. En els 
primers anys d’aprenentatge és molt més factible que l’alumne aprengui d’un problema 
matemàtic simplificat que no pas d’un problema real; la complexitat d’aquest de ben segur que 
el desborda. La matemàtica facilita la creació de models simplificats del món real que permeten 
una interpretació acotada d’aquest i alhora generen problemes adequats al moment educatiu 
de l’alumne tot facilitant el seu esperit crític i despertant la seva creativitat (Catalina, 2011).  
 
Cal facilitar entorns d’aprenentatge en els quals la resolució de problemes forci l’alumne/a a 
fixar l’atenció en la situació plantejada, cercar relacions entre les variables implicades i 
descobrir patrons generals per tal d’obtenir un model que, amb un nivell de sofisticació gradual, 
permeti interpretar el problema plantejat.  
 
La modelització matemàtica clàssica està fonamentada en funcions contínues, funcions 
derivables, equacions diferencials, mètodes d’optimització, ajust de funcions, modelització 
estadística, etc. Aquestes són les metodologies de modelització que habitualment s’estudien en 
l’àmbit acadèmic en assignatures de matemàtiques.  
 
La competència per a la modelització ha de incloure que l’alumne sigui capaç de (Ginovart, 
Portell et al. 2011):  
 

a) Estructurar el camp o situació a modelitzar  

b) Traduir la realitat a una estructura matemàtica  

c) Interpretar els models matemàtics en termes reals  

d) Reflexionar, analitzar i criticar un model i els seus resultats  

e) Comunicar les característiques i els resultats d’un model, incloent les seves 
limitacions  

f)  Dirigir i controlar el procés de modelització  
 

 
14.2.1. La modelització a l’ESO  

El currículum de matemàtiques a l’educació secundària, segons l’establert al DECRET 
143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundaria obligatòria, pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat, potenciant 
capacitats com:  
 

- raonar quantitativament sobre situacions de la vida real,  

- organització de l’espai i el pla a base de relacions precises de comparació, semblança 
o equivalència;  

- modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del 
coneixement, així com la seva traducció a models matemàtics.  

- apreciació d’estructures i relacions abstractes.  
 
La modelització es treballa a l’ESO com a eina específica:  
 
- Dins del bloc “Espai i forma”: Modelització geomètrica, juntament amb la visualització i el 
raonament matemàtic, per identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn, 
descobrir i provar propietats geomètriques i resoldre problemes.  

- Dins del bloc “Canvi i relacions”: modelització i resolució de problemes utilitzant expressions 
verbals, taules i gràfiques.  
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14.2.2. La modelització al Batxillerat 

Un cop superada l’etapa obligatòria, la fase que prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts 
fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament secundari prioritza 
la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Es fomenta en 
els alumnes la capacitat de reconèixer situacions reals i concretes on la matemàtica és un 
instrument necessari per organitzar informació i interpretar-la, així com per prendre decisions 
ben fonamentades.  
 
Segons el currículum actual de batxillerat, establert al DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel 

qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, la modelització matemàtica, com 

a eina específica, es treballa al modelitzar i resoldre problemes de la vida real lligats a la 

derivació, en particular problemes d’optimització i interpretació dels resultats obtinguts. 

 

15. La resolució de problemes 

La competència de resolució de problemes constitueix un objectiu educatiu central en els 
programes escolars de molts països. Adquirir un nivell superior de competència de resolució de 
problemes serveix de base per a l'aprenentatge futur, per a una participació efectiva a la 
societat i per a la realització d’activitats personals. L’alumnat ha de posar a la pràctica allò que 
ha après en situacions que li resulten noves. Estudiar les aptituds dels individus a l’hora de 
resoldre problemes permet observar la capacitat que tenen d’utilitzar raonaments bàsics i altres 
eines cognitives per resoldre els reptes vitals (Lesh i Zawojewski, 2007). 

D’acord amb el document 19 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc 

conceptual de resolució de problemes per a l'avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/ , la resolució de problemes es va incorporar 
per primera vegada com a àrea d’avaluació a PISA 2003. Entre els resultats principals 
d’aquesta avaluació destaquen els següents:  

• En alguns països, un 70% de l’alumnat era capaç de resoldre problemes relativament 
complexos, mentre que en d’altres el percentatge arribava al 5%.  
• A la majoria de països, més del 10% de l’alumnat era incapaç de resoldre problemes 
bàsics.  
• De mitjana, als països de l’OCDE, la meitat de l’alumnat no era capaç de resoldre 
problemes si aquests tenien una dificultat superior a la dels problemes bàsics.  

L’habilitat per resoldre problemes en equip, és a dir, l’habilitat necessària per resoldre 
problemes com a membre d’un grup, és clau per a l’èxit professional, ja que l’individu sovint és 
membre d’un equip format per diversos especialistes que treballen en llocs diferents. 
Tanmateix, encara cal aclarir qüestions importants  en aquest sentit, com per exemple en quina 
mesura les tasques en equip han de formar part d’avaluacions a gran escala com en el cas de 
PISA (Reeff, Zabal i Blech, 2006). També s’hi afegeixen altres dificultats, com per exemple com 
es pot valorar un individu en el conjunt d’un grup, com explicar les diferències entre grups que 
poden influir el rendiment individual i com donar compte de les diferències culturals en les 
dinàmiques de grup.   

Segons investigacions de prestigi, la resolució de problemes va associada al coneixement que 
es té i a les estratègies concretes que s’utilitzen a cada àrea (vegeu, per exemple, Mayer, 
1992; Funke i Frensch, 2007). 

15.1. Què entenen els experts per “problema” i “resolució de 
problemes” 

Un problema és una situació en la qual la persona té un objectiu, però no sap com ho ha de fer 
per assolir-lo (Duncker, 1945). La figura 3 representa aquesta definició. El punt de partida és el 
coneixement que es té del problema al principi, les operacions són les accions que es poden 
dur a terme per assolir l’objectiu desitjat (els resultats) amb l’ajuda de les eines  disponibles. Els 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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obstacles que s’han de superar (per exemple, la manca de coneixements o d’estratègies claus) 
en dificulten l’assoliment. Per superar aquests obstacles no només fan falta certs 
coneixements, sinó que també  hi influeixen factors afectius i de motivació (Funke, 2010).   

 

Figura 4 — La situació de problema (segons Funke i Frensch, 1995) 

Com a exemple podríem agafar un problema tan senzill com trobar la ruta més ràpida entre dos 
pobles, partint d’un mapa de carreteres amb la durada aproximada del trajecte i una 
calculadora. El punt  de partida és, doncs, la informació proporcionada —un mapa sense cap 
ruta marcada— i l’objectiu és la resposta desitjada —el camí més ràpid. Les accions que es 
poden fer (operacions) són triar una possible ruta, calcular-ne el temps total i comparar-la amb 
la durada d’altres rutes. Com a eina es disposa d’una calculadora per ajudar a sumar les 
durades.  

D’acord amb aquesta definició de problema, Mayer (1990) defineix la resolució de problemes 
com un procés cognitiu dirigit a transformar la situació de partida en l’objectiu que es vol assolir, 
malgrat que a primera vista no hi hagi cap mètode o solució a l’abast. Aquesta és una definició 
àmpliament acceptada pels experts en resolució de problemes (vegeu, per  exemple, Klieme, 
2004; Mayer i Wittrock, 2006; Reeff, Zabal i Blech, 2006). 

La definició de PISA 2012 de competència de resolució de problemes es basa en les 
definicions ja esmentades i àmpliament acceptades de “problema” i “resolució de problemes”. 
Aquesta definició consta de dues parts. A la primera part s’aclareixen els conceptes de manera 
general i a la segona es concreta l’abast de l’avaluació.  

• La competència de resolució de problemes és la capacitat que té una persona 
d'utilitzar els processos cognitius per entendre i resoldre situacions de problema en les 
quals la via de solució no resulta òbvia de manera immediata. Aquesta competència 
inclou també  la voluntat de l’individu d’utilitzar aquestes situacions per realitzar-se 
plenament com a ciutadà constructiu i reflexiu.  

• L’avaluació de PISA 2012 se centrarà en problemes en els quals tan sols es 
necessitin coneixements mínims d’una disciplina en concret.  

No és d’estranyar que la primera frase de la definició sigui gairebé idèntica a la primera part de 
la definició que es va utilitzar a l’estudi PISA 2003 de resolució de problemes

1
.Tanmateix, la 

definició de 2003 tenia únicament una dimensió cognitiva, i a l’última part es destacava el 
caràcter interdisciplinari de l’avaluació. En canvi, a la definició de 2012 s’introdueix un 
component afectiu, d’acord amb la definició de competència establerta per l’OCDE (OCDE, 
2003a). 

Alguns dels termes de la definició de PISA 2012 de competència matemàtica necessiten 
explicar-se més detalladament:   

1
“La resolució de problemes és la capacitat que té  una persona d'utilitzar els processos cognitius per enfrontar-se i 

resoldre situacions interdisciplinàries reals en les quals la via de solució no resulta òbvia de manera immediata i en què 
els àmbits de coneixement o curriculars aplicables no s'emmarquen dins d'un únic àmbit de matemàtiques, ciències o 
comprensió lectora”. (OCDE, 2003a). 
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Competència de resolució de problemes...  

El concepte de  competència va més enllà de la simple capacitat de reproduir els coneixements 
acumulats, ja que inclou habilitats cognitives i pràctiques, capacitats creatives i altres recursos 
psicosocials com ara l’actitud, la motivació i els valors (OCDE, 2003b). L’avaluació PISA 2012 
de resolució de problemes no avaluarà si l’alumne és capaç de reproduir els coneixements 
d’una disciplina, sinó que se centrarà en les habilitats cognitives necessàries                                   
per resoldre els problemes amb què ens trobarem a la vida

2
 i que superen les àrees curriculars 

tradicionals.   

Evidentment, els coneixements previs de l’alumnat són importants a l’hora de resoldre 
problemes. Tanmateix, la competència de resoldre problemes inclou la capacitat d’adquirir i 
utilitzar nous coneixements o la d’utilitzar els que ja teníem d’una altra manera i poder resoldre 
així  problemes nous, és a dir, problemes a què no estem acostumats.  

La capacitat d’utilitzar processos cognitius...   

La resolució de problemes té lloc al sistema cognitiu d’una persona i només es pot deduir 
indirectament a través de les seves accions i decisions. El sistema cognitiu de l’individu que 
resol el problema ha de representar i operar amb diferents tipus de coneixement (Mayer i 
Wittrock, 2006).  

Les respostes de l’alumnat als ítems d’avaluació —les estratègies d’anàlisi, les representacions 
que utilitzen per solucionar el problema, les respostes de tipus numèric i no numèric o les 
explicacions més detallades de com s’ha solucionat el problema— s’utilitzen per fer inferències 
sobre els processos cognitius que s’han seguit.  

El pensament creatiu (divergent) i el pensament crític són elements importants de la 
competència de resolució de problemes (Mayer, 1992). El pensament creatiu és una activitat 
cognitiva que permet trobar solucions a un nou problema. El pensament crític complementa el 
pensament creatiu i serveix per avaluar possibles solucions. L’avaluació se centra en aquests 
dos elements. 

Entendre i resoldre situacions de problema...   

Fins a quin punt l’alumnat és capaç d’enfrontar-se a una situació de problema i avançar cap a 
una solució? L’avaluació té com a objectiu  mesurar el seu progrés a l’hora de resoldre un 
problema, per la qual cosa s’han de tenir en compte les estratègies utilitzades.  

La resolució de problemes comença per reconèixer la situació de problema i determinar-ne la 
naturalesa. La persona que resol el problema ha d’identificar el problema o problemes en 
concret que s’han de resoldre, planejar i posar la solució en pràctica, com també controlar i 
avaluar  el progrés al llarg de l’activitat.  

Sovint, en els problemes del món real pot ser que no hi hagi una solució única o exacta. A més, 
la situació de problema pot variar durant el procés de solució, segurament perquè, com a 
resultat de la seva naturalesa dinàmica, interactua constantment amb la persona que resol el 
problema.  

Situacions on la via de solució no resulta òbvia de manera immediata...   

La via de solució d’un problema no hauria de resultar òbvia de manera immediata. La persona 
que resol el problema es trobarà amb obstacles de diferents menes o amb informació que no 
té. L’avaluació se centra en problemes als quals no estem acostumats, és a dir, que no formen 
part de la rutina, a diferència d’aquells problemes on es pot  aplicar clarament un procediment 
de solució que s’havia estudiat abans. 

 2  
“Això inclou situacions educatives i professionals. 
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Així doncs, la persona que resol el problema l’ha d’analitzar, entendre’l activament i dissenyar 
una  nova estratègia o aplicar-ne una que ha après  en un context diferent per trobar la solució.   

Un problema és rutinari o no en funció del grau de familiaritat que hi té la persona. Mentre que 
per a uns una situació pot representar un problema, per a d’altres, amb pràctica i experiència 
amb aquest tipus de problemes, la solució pot ser del tot òbvia.  

Això no vol dir que el context o els objectius del problema resultin insòlits. En canvi, sí que és 
important que els problemes concrets siguin nous i que els mitjans per assolir l’objectiu no 
siguin del tot obvis. La persona que resol el problema potser necessitarà analitzar o interactuar 
amb la situació de problema abans d’intentar resoldre’l.  

Inclou també la voluntat de l’individu d’utilitzar  aquestes situacions...  

La resolució de problemes és individual i independent, és a dir, durant el procés de resolució 
del problema, la persona es guia pels seus objectius personals (Mayer i Wittrock, 2006). El 
coneixement i les habilitats individuals ajuden a determinar la dificultat o facilitat amb què 
l’alumnat pot superar els obstacles per obtenir la solució. Tanmateix, aquests coneixements i 
habilitats es veuen afectats per factors afectius i de motivació, com ara les conviccions (per 
exemple, la confiança en un mateix) i els sentiments que pot tenir la persona sobre el seu 
interès i habilitat per resoldre el problema (Mayer, 1998).  

A més, el context del problema (segons si resulta familiar i si s’entén), els recursos externs que 
es tenen a l’abast (com ara l’accés a les eines) i l’ambient en el qual treballa l’alumnat (per 
exemple, el marc on es fa la prova) determinen la manera com l’alumnat enfoca el problema i 
s’hi enfronta.  

Per realitzar-se plenament com a ciutadà constructiu i reflexiu...  

La competència influeix en la manera que tenen els individus d’entendre el món i enfrontar-s’hi: 
“les competències clau beneficien tant els individus com la societat” (Rynchen i Salganik, 
2003). Haurien de “gestionar les seves vides amb sentit i responsabilitat, sent conscients de les 
seves condicions de vida i laborals”. Les persones han de ser competents en resolució de 
problemes per esdevenir ciutadans constructius, responsables i reflexius.   

15.2. Organització de “la resolució de problemes” 

Els elements claus en la resolució de problemes, d’acord amb  el document 19 del Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc conceptual de resolució de problemes per a 
l'avaluació PISA 2012” http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/, són els següents: 

• El context del problema: pot incloure un aparell tecnològic o no, i el tema central del 
problema pot ser personal o social.   
 
• La  naturalesa de la situació de problema, que pot ser interactiva o estàtica.  
 
• Els  processos de resolució de problemes, que són els processos cognitius que entren 
en joc a l’hora de resoldre un problema.   

a. Context del problema  

Depenent de fins a quin grau la persona coneix  i entén el context del problema, tindrà més o 
menys dificultats per resoldre’l. S’han identificat dos aspectes per garantir que les tasques 
d’avaluació tinguin una varietat de contextos autèntics que resulti interessant per a l’alumnat: el 
marc (tecnològic o no) i el tema central (personal o social). 

Els problemes ambientats en un context tecnològic es basen en les prestacions tecnològiques. 
Per exemple, poden fer referència a telèfons mòbils, controls remots per a electrodomèstics i 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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màquines expenedores. No cal tenir coneixements sobre el funcionament intern d’aquests 
objectes: quan es resol el problema s’haurà d’analitzar i entendre la funció de l’aparell per 
controlar-lo o per solucionar-ne l’avaria. Els problemes amb un context no tecnològic inclouen 
situacions com ara la planificació d’una ruta, la planificació horària o la presa de decisions.   

Els contextos personals estan relacionats amb qüestions individuals, amb la família i amb el 
grup d’amics. Els contextos socials fan referència a situacions que tenen lloc a la comunitat o a 
la societat en general. Per exemple, el context d’un problema consistent a fixar l’hora d’un 
rellotge digital es classificaria com a tecnològic i personal, mentre que el context d’un problema 
en el qual s’hagi de decidir la plantilla d’un equip de bàsquet es classificaria com a no-
tecnològic i social.    

b. La naturalesa de la situació de problema 

La presentació d’un problema influeix en la manera de resoldre’l. És crucial saber si la 
informació sobre el problema que es proporciona al principi a l’alumnat és completa (situacions 
estàtiques). En canvi, les situacions de problema també poden ser interactives, cosa que vol dir 
que es pot analitzar el problema per descobrir informació addicional rellevant.  

Les situacions de problema interactives es poden simular per ordinador. El fet d’incloure 
situacions de problema interactives per ordinador permet presentar una àmplia gamma 
d’escenaris autèntics i semblants a la vida real, que en els tests en paper no seria possible. Un 
tret distintiu de seria els problemes on l’estudiant analitza i es mou un entorn simulat.    

Alguns estudis apunten que l’adquisició de coneixement durant l’anàlisi d’un problema en un 
entorn interactiu i la manera de posar a la pràctica aquest coneixement són competències 
diferents de les habilitats típiques utilitzades en la resolució de problemes estàtics (vegeu 
Klieme, 2004; Wirth i Klieme, 2004; Leutner i Wirth, 2005). Amb la combinació de problemes 
interactius i estàtics es poden oferir més indicadors de la competència de resolució de 
problemes que els que s’ofereixen amb els instruments tradicionals.   

Situacions de problema interactives  

Les situacions de problema interactives sovint  es produeixen quan ens trobem per primera 
vegada amb artefactes com ara màquines expenedores d’entrades, sistemes d’aire condicionat 
o telèfons mòbils, especialment si les instruccions d’ús d’aquests aparells no són clares  o no hi 
tenim accés. Entendre com dominar aquests aparells és un problema quotidià. En aquestes 
situacions hi acostuma a haver informació rellevant que no resulta òbvia de bon principi. Per 
exemple, desconeixem, i tampoc no podem deduir, els efectes que pugui tenir una operació 
concreta (dir alguna cosa, prémer un botó d’un control remot), però es poden inferir interactuant 
amb la situació i duent a terme  

aquesta operació (prémer el botó) i, segons el resultat, fent una hipòtesi sobre la seva funció. 
En general, s’ha d’experimentar una mica per adquirir el coneixement necessari per controlar 
un aparell.  

Situacions de problema estàtiques  

Les situacions de problema estàtiques poden originar problemes ben definits o mal definits. En 
un problema ben definit, el punt de  partida, l’objectiu i les operacions disponibles s’expressen 
de manera clara (Mayer i Wittrock, 2006).La situació de problema no és dinàmica, és a dir, no 
canvia arbitràriament mentre resolem el problema, tota la informació rellevant s’exposa de bon 
principi i només hi ha un únic objectiu.  

Mayer i Wittrock (2006) assenyalen que “els materials educatius sovint posen l’accent en els 
problemes ben definits, tot i que la majoria de problemes reals estan mal definits”. Aquests 
problemes sovint inclouen diversos objectius contradictoris, de manera que si s’avança cap a 
un en concret, ens allunyem més de l’altre. S’han d’establir i sospesar prioritats per aconseguir 
un equilibri entre els objectius (Blech i Funke, 2010). Un exemple consistiria a trobar la millor 
ruta entre dos llocs, però sense definir si hauria de ser la ruta més curta, la que probablement 
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és més ràpida, la més recta o la que varia menys en el temps. 

c. Processos de resolució de problemes  

Els autors conceben els processos cognitius relacionats amb la resolució d’un problema de 
maneres diferents, però hi ha moltes similituds en les seves opinions. Els processos que 
s’esmenten a continuació provenen dels treballs sobre resolució de problemes i raonaments 
duts a terme per psicòlegs cognitius(per exemple, Baxter i Glaser, 1997; Bransford et al, 1999; 
Mayer i Wittrock, 1996; Mayer i Wittrock, 2006; Vosniadou i Ortony, 1989) i també de l’obra de 
Polya (1945), fonamental en aquest camp. A més, també s’han tingut en compte treballs 
recents sobre la resolució de problemes complexos i dinàmics (Blech i Funke, 2005, 2010; 
Funke i Frensch, 2007;  Greiff i Funke, 2008; Klieme, 2004; Osman, 2010; Reeff, Zabal i Blech, 
2006; Wirth i Klieme, 2004).  

No es parteix de la premissa que els processos  associats a la resolució d’un problema són 
seqüencials ni que tots els processos inclosos són necessaris per resoldre un problema. Quan 
els individus s’enfronten, estructuren, representen i solucionen problemes autèntics que 
suposen reptes vitals emergents, ho fan superant els límits d’un model lineal i seqüencial. La 
informació sobre el funcionament del sistema cognitiu humà de què disposem fins ara confirma 
la tesi que aquest és capaç de processar informació de forma paral·lela (Lesh i Zawojewski, 
2007). 

D’acord amb el document 19 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu “Marc 
conceptual de resolució de problemes per a l'avaluació PISA 2012” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/, els processos relacionats amb la resolució 
de problemes són els següents:  

• Analitzar i comprendre  
• Representar i formular  
• Planificar i executar  
• Supervisar i reflexionar 

Analitzar i comprendre. L’objectiu és construir una representació mental coherent de la 
informació proporcionada al problema. Això vol dir:  

• Analitzar la situació de problema: observar-la, interactuar-hi, buscar informació, trobar 
límits i obstacles.  
 
• Comprendre la informació que se’ns dóna i que se’ns proporciona quan  
interactuem amb la situació de problema, demostrar  que s’han entès  
els conceptes rellevants.  
 

Representar i formular. L’objectiu és construir una representació mental coherent de la 
situació del problema (per exemple, el model de la situació o del problema). Això consisteix a 
seleccionar la informació rellevant, organitzar-la mentalment i relacionar-la amb coneixements 
previs rellevants. Això suposa:  

• Representar el problema per mitjà de representacions tabulars, gràfiques, simbòliques 
o verbals i poder aplicar diversos formats per representar-lo.  
 
• Formular hipòtesis identificant els factors rellevants del  problema i les interrelacions 
que hi tenen lloc i organitzant i avaluant la informació de manera crítica. 

Planificar i executar. Això inclou: 

• Planificar, és a dir, marcar-se un objectiu, aclarint, si cal, quin és l’objectiu principal i 
quins són secundaris, i dissenyar un pla o estratègia que inclogui els passos necessaris 
per aconseguir aquest objectiu.  

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
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• Executar, que consisteix a dur a terme el pla dissenyat anteriorment. 

Supervisar i reflexionar, que vol dir:  

• Supervisar que s’avança cap a l’objectiu a cada fase del problema, cosa que inclou 
comprovar els resultats intermedis i finals, adonar-se d’esdeveniments inesperats que 
es produeixen i posar-hi solució quan faci falta. 
 
• Reflexionar sobre situacions des de diferents perspectives, examinant de manera 
crítica les suposicions que s’han fet i buscant informació o aclariments addicionals.  

 
16. Els projectes al context educatiu actual. Els projectes i l’educació matemàtica 

La idea de projecte es comença a fer servir al món de l’educació a començaments del segle 
XX. El seu significat no ha estat mai ben definit. Segons l’època i segons qui el fa servir pot 
tenir un significat o un altre. Aquesta ambigüitat encara es conserva actualment. D’acord amb 
la tesi doctoral Anàlisi de les competències i habilitats en el treball de projectes matemàtics 
amb alumnes de 12-16 anys en una aula heterogènia (Sol, 2009) presentarem una definició 

més precisa dels projectes. 

A partir dels anys 80, el desenvolupament tecnològic per una banda i la consciència de que les 
matemàtiques les han d’aprendre tots els ciutadans per una altra, tenen una forta influència a 
l’ensenyament de les matemàtiques. L’informe Cockroft (1982) va ser un document important 
on es marcaven les noves necessitats i orientacions per l’ensenyament de les matemàtiques. Al 
seu paràgraf 243 recomana que es proposin als alumnes diferents formes de treball, entre elles 
també la de les aplicacions de la matemàtica a situacions de la vida real. Freudenthal (1983) 
considera que els conceptes han de sorgir de fenòmens que els dona origen a la realitat. Al 
començament dels anys 80 Miguel de Guzmán (1983) fa una anàlisi de l’ensenyament de les 
matemàtiques a Espanya i recomana que s’ha de posar més èmfasi en ensenyar a resoldre 
problemes i establir connexions amb el món real i amb altres ciències. Aquestes noves idees i 
necessitats van creant un espai on tindran cabuda activitats com els projectes matemàtics. 

A finals dels anys 80 les tendències renovadores destaquen que l’ensenyament de la 
matemàtica ha d’ocupar-se també dels processos que intervenen. Als standards que la NCTM 
va presentar al 1989 considerava que “saber matemàtiques” és “fer matemàtiques” i 
recomanava establir connexions antre conceptes, procediments i processos intel·lectuals així 
com diversificar les activitats d’ensenyament. També per aquesta època, les idees de justícia 
social i de millora del ciutadà democràtic tenen una forta influència en l’orientació de 
l’ensenyament de les matemàtiques. Si es considera que els coneixements matemàtics tenen a 
veure amb la capacitat per desenvolupar-se a la societat, és de justícia social preocupar-se per 
evitar que es converteixin en un element més de discriminació social. És des d’aquest punt de 
vista que es planteja l’educació matemàtica per a tots. 

Com ja hem esmentat en apartats anteriors, el fet de viure en una societat democràtica ha 
posat de manifest la necessitat d’una participació responsable dels ciutadans. Es considera que 
la matemàtica facilita eines per comprendre fenòmens que ens envolten i per abordar 
problemes a més de desenvolupar un sentit crític. Tanmateix, no és fàcil tenir aquesta 
consciència tal com Niss (1995) ens fa veure en el que ha anomenat la paradoxa de la 
rellevància. Això és, que per una banda el desenvolupament de la societat precisa cada vegada 
més invisible per a la gent en general, per a la gent que pren decisions, per als polítics, etc. Per 
això, si volem el desenvolupament democràtic de la societat –a diferència de l’autoritari i 
populista- el foment de la ciutadania intel·ligent i inquieta tindrà una importància crucial. A 
l’activitat de projecte matemàtic el que fa és analitzar els contextos propers des de la 
perspectiva matemàtica. És per això que creiem que és una activitat útil per fomentar aquesta 
consciència en els estudiants. 

En la mateixa línia trobem les posicions de la CIEAEM. Al seu Manifest 2000 per l’any de les 
matemàtiques (CIEAEM, 2001), considera que l’ensenyament de les matemàtiques ha de servir 
per comprendre els processos de matematització i l’ús social que se’n fa de la matemàtica. 
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S’ha d’explicar que amb les matemàtiques es poden controlar les decisions basades a la 
modelització i finalment que són una eina potent per consolidar els valor democràtics, ja que 
atorga a les persones la capacitat de pensament crític i els permet adoptar actituds crítiques. 

La professora Keitel, (2001) fa un plantejament similar. Considera que vivim en un món immers 
a les matemàtiques i per tant cal saber matemàtiques per comprendre’l. Si estem en un sistema 
democràtic on se’ns permet de participar hem de saber si volem fer-ho i com fer-ho. 

Per això, d’acord amb la tesis doctoral Anàlisi de les competències i habilitats en el treball de 
projectes matemàtics amb alumnes de 12-16 anys en una aula heterogènia (Sol, 2009)  creiem 
que a l’etapa obligatòria el que és prioritari no és un ensenyament basat en la formalització sinó 
un ensenyament que sigui útil per entendre el món que ens envolta i que ens faciliti la nostra 
participació i influència en ell. Els treballs de projectes en els quals es demana als alumnes que 
siguin capaços d’analitzar una situació real, que arribin a conclusions argumentades i que 
enunciïn judicis raonats, podem veure’ls com activitats que contribueixen en aquest compromís 
educatiu de reforçar la democràcia. 

Donar resposta a aquests plantejaments requereix cada vegada més una revisió de les 
activitats d’aprenentatge que es proposen als alumnes. Creiem que els projectes matemàtics sí 
que responen a aquestes exigències, perquè els alumnes estudien situacions reals, les 
analitzen i intenten modelitzar fet que els permet de formar-se una opinió amb fonaments. 

També al final dels anys 80 comença a aparèixer en els treballs d’investigació educativa un 
èmfasi en les “capacitats d’ordre superior”. Les tendències innovadores d’aquesta època 
atorguen un paper fonamental al professor que imparteix la matèria a les aules. No és un 
simple executor d’un currículum “prêt a porter” sinó que s’enfronta d’una manera creativa a les 
situacions noves que sorgeixen a l’aula. Als equips d’investigació s’incorporen professors i les 
escoles se situen al centre dels treballs. Els professors consideren les propostes d’activitats 
que poden rebre d’altres com “externes” o simples punts de partida. Aquest canvi ens prepara 
pel paper que haurà de fer el professorat en la realització de projectes, ja que no permet una 
intervenció rutinària sinó que requereix una actuació activa i creativa al llarg de tot el procés. 

 
17. L’educació matemàtica realística i els projectes 

 
17.1 L’activitat matemàtica a l’EMR 

De la teoria de l’educació matemàtica realística (EMR) destacarem dues idees que la 
caracteritzen d’acord amb la tesi doctoral Anàlisi de les competències i habilitats en el treball de 
projectes matemàtics amb alumnes de 12-16 anys en una aula heterogènia (Sol, 2009). En 
primer lloc, les matemàtiques han d’estar connectades a la realitat, ser properes als alumnes i 
ser rellevants a la societat per a que tinguin un valor humà. D’aquí que al nom de la teoria es 
destaqui el seu caràcter realístic. Aquesta idea, es recull a l’activitat de projectes ja que són els 
alumnes els que seleccionen els problemes que es plantegen en els contextos propers i reals. 
El terme realístic a la teoria EMR es fa servir en un sentit ampli i inclou situacions del món real 
com qualsevol cosa que pugui ser real a la ment dels alumnes. Això és, que les activitats que 
es presenten als estudiants no han de ser plantejades únicament en un context real del seu 
entorn sinó que també qualsevol situació del món de la fantasia dels contes de fades o també 
del món formal de les matemàtiques poden ser contexts vàlids per a plantejar problemes 
sempre que siguin reals a la ment dels estudiants. De Lange (1996) considerava que les 
situacions-problema podien ser vistes com activitats d’aplicació o de modelització. Aquest últim 
cas és el que s’identifica amb els nostres projectes. 

La segona idea de l’EMR que es volia destacar és la visió que, des d’aquesta teoria, es té de 
les matemàtiques. En lloc de veure-les com una matèria que s’ha de transmetre, Freudenthal 
transmetia la idea de que les matemàtiques són una activitat humana. L’educació matemàtica 
ha de proporcionar als estudiants l’oportunitat “guiada” per “re-inventar” les matemàtiques fent-
les servir. Això és, que l’educació matemàtica no hauria de presentar les matemàtiques com un 
sistema tancat sinó com una activitat, com un procés de matematització (Freudenthal, 1968). 
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En el plantejament dels projectes es comparteix aquesta mateixa idea sobre les matemàtiques 
ja que la fan servir per a resoldre situacions reals que preocupen als estudiants. 

Una altra característica de l’activitat matemàtica a l’EMR és que no es presenten per treballar 
els continguts fragmentats per temes, de maneres que unes activitats són de geometria, unes 
altres d’aritmètica per fer més endavant les d’àlgebra. Al prioritzar partir de situacions reals no 
es pot assegurar que una situació es resolgui fent servir només un tipus de contingut 
matemàtic, l’aritmètica, o la geometria. El més habitual és que s’hagi de recórrer a relacionar 
les matemàtiques que coneixem, i aquesta és una característica dels projectes matemàtics. 

A l’EMR els alumnes mai tenen un paper passiu, com a receptors d’unes lliçons de 
matemàtiques preparades sinó que són considerats com participants actius en el procés. En 
aquest aspecte, l’EMR té molt en comú amb el socio-constructivisme en què es basa l’educació 
matemàtica. En els projectes matemàtics els alumnes tenen un paper protagonista i tenen la 
responsabilitat de prendre decisions per anar concretant el problema que es plantegen i com el 
resolen. 

També és característic de l’EMR que els alumnes comparteixen els processos de 
matemàtiques i les experiències que realitzen amb els seus companys. El treball de projectes 
no es planteja com una activitat per a ser realitzada individualment sinó en grup. Darrerament 
s’han fet moltes recerques sobre els treballs cooperatius. 

 

17.2 L’EMR i l’ensenyament de les matemàtiques 

Treffers (1987) reconeix tres tendències a l’educació matemàtica, a les que es refereix com 
tendència aritmètica, tendència estructural i tendència empírica. L’enfocament didàctic de la 
tendència aritmètica és similar a l’ensenyament que es feia de les matemàtiques en el passat 
quan els principals objectius de l’ensenyament eren certes rutines aritmètiques, notacions i 
regles i la transferència de coneixement. La influència de la tendència aritmètica sobre la teoria 
de l’EMR inclou, entre d’altres, la incorporació de puzles, jocs, i idees sobre l’aprenentatge 
d’operacions bàsiques. 

La tendència estructural té la preocupació de transmetre la construcció d’estructures 
matemàtiques formals; la realitat quotidiana està al marge de les matemàtiques; fan ús 
d’entorns artificials com a base per a l’anàlisi matemàtic i l’exploració de les estructures 
matemàtiques. Per Treffers (1987) aquest enfoc presenta el defecte de que hi ha una gran 
distància entre el món, on les matemàtiques es troben construïdes i acabades, i la realitat 
quotidiana la qual cosa fa que sigui quasi impossible connectar els dos. 

La tendència empírica presenta els temes per estudiar matemàtiques a partir de la realitat 
social, física o biològica, la qual cosa significa que les activitats matemàtiques comencen a les 
experiències quotidianes properes als alumnes. La manca de fonts d’inspiració matemàtica i 
una estricta metodologia poden convertir l’aprenentatge de les matemàtiques en la realització 
d’una col·lecció d’activitats mal organitzades, a part de que tampoc es pot assegurar que els 
alumnes no repeteixen la mateixa experiència a diferents etapes de l’escola (Biggs 1971, citat a 
Treffers, 1987). L’EMR comparteix amb la tendència empírica l’ús de materials i la connexió 
amb la realitat. Però es diferencia d’ella en que els contexts de situacions quotidianes que fa 
servir inclouen l’ús de realitats “imaginades” i això en la tendència empírica no es dóna. 

L’EMR ofereix als estudiants més possibilitats d’establir ponts entre la comprensió informal i el 
coneixement formal. Això no es produeix com un procés lineal sinó que s’hauria de veure com 
un cicle continu ajudant-los a millorar la seva comprensió i conseqüentment la seva actuació 
matemàtica. 
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18. L’educació a Catalunya: perspectives de futur. Opinió subjectiva del perquè de tot 
plegat.... 

Sembla que ja és segur, que pel curs 2012-13 hi haurà una hora setmanal més de 
matemàtiques a segon i una altra hora més a quart d’ESO. Segurament amb aquesta mesura 
s’intenta evitar el fracàs escolar en la matèria de matemàtiques i sobretot que millorin els 
resultats acadèmics (si més no pel que fa a les proves PISA i a les proves de competències 
bàsiques). 

Però segurament el problema és molt més complicat que tot això. Més hores dedicades a una 
matèria mai podran ser negatives, i en molts casos poden ser necessàries però no tot s’acaba 
aquí. 

L’esforç, el treball, la perseverança, la superació personal, la voluntat,  la curiositat, sembla que 
van a la baixa. Podem parlar de professors cansats, de currículum massa formal, d’aplicació  
de noves tecnologies, de motivació de l’alumnat, etc. però sense l’esforç i voler aprendre 
segurament no millorarem. 

Cal buscar noves metodologies i estratègies per aconseguir repescar aquest alumnat, més 
nombrós del que voldríem, que es va allunyant, que perd el fil i que finalment no aconsegueix 
sortir-se’n. Crec que no deu ser feina fàcil i per descomptat, no  només es feina del professorat. 
Les famílies, l’entorn, la societat tenen un paper molt important en aquesta feina i en aquest 
cas no deuen ajudar les importants retallades que està proposant el Govern de la Generalitat 
de Catalunya. 

En moments de prosperitat econòmica sembla que no sigui tant important la formació o fins i 
tot,  finalitzar aquesta formació. Però en l’actual situació de crisi crec que l’educació és la millor 
eina que tenim tot i que l’educació continua sent la darrera prioritat, on l’única solució és 
retallar. 

L’educació és molt important  per a formar persones que siguin crítiques amb la societat però el 
futur és incert.  El Govern ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, en els 
centres,  en el professorat, etc. En definitiva, en tota la comunitat educativa i que de ben segur 
acabaran incidint en la qualitat del nostre ensenyament. 

Per exemple, la mesura d’augmentar la ràtio d’alumnes per aula ens podria portar a una 
massificació a les aules i  no poder atendre totes les necessitats educatives de l‘alumnat.  

Amb aquesta mesura i d’altres proposades pel Govern, segur que molts professionals del món 
educatiu pensen que estem tirant 20 anys enrere...i sí, jo també ho penso. El futur és incert 
però no podem deixar caure uns dels pilars més importants en la nostra societat: 
L’ensenyament públic. 
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19. Resultats 

Un cop analitzades les competències matemàtiques segons Mogen Niss  i segons el Decret de 
Currículum de l’ESO, s’han redefinit les 8 competències matemàtiques que han de ser 
rellevants i adients a tots els nivells educatius de l’ESO: 

o Pensament matemàtic 
o Argumentació matemàtica 
o Modelar 
o Plantejar i resoldre problemes 
o Representació 
o Símbols i llenguatge formal 
o Comunicació 
o Ajudes i eines 

Cal dir que després d’haver fet aquest treball i considerant les activitats que s’han proposat per 
portar a l‘aula estem més a prop de les competències matemàtiques definides per Mogen Niss 
atès que ell considera el modelatge directament com una competència. Mogen Niss defineix 
una competència matemàtica com “construir models” i la defineix com “traduir la realitat a 
estructures matemàtiques” que és exactament el que hem volgut aconseguir amb la introducció 

a l’aula de la modelització  matemàtica a través de les activitats que hem desenvolupat. 

Com ensenyem o com hauríem d’ensenyar?  Al currículum no trobem cap referència que ens 
digui com hem d’ensenyar. Al Decret de Currículum de l’ESO s’esmenten els continguts per 
nivells, se’ns diu que hem de fer alumnes que siguin competents i què hem d’ensenyar però no 
com ho hem d’ensenyar. Després d’haver fet aquest treball creiem que seria molt interessant 
saber com hem d’ensenyar per fer alumnes que siguin competents. 

Creiem que per què l’aplicació del currículum per competències tingui èxit caldria que el 
professorat disposes d’activitats com les proposades en aquest treball i les desenvolupés a 
l’aula. Hem vist que els llibres de text estan poc orientats a l’avaluació per competències i per la 
xarxa hi ha material però costa una mica de trobar-ho per tant és molt interessant l’elaboració 
d’activitats enfocades a treballar les competències de l’ESO. Les activitats que s’han proposat 
per desenvolupar la modelització a l’aula permeten treballar gairebé totes les competències 
bàsiques a assolir per part de l’alumnat de l’ESO. 

S’elaboren sis activitats corresponents al bloc d’espai i forma i cinc activitats corresponents al 
bloc de numeració i càlcul (grans nombres) del currículum de l’Educació Secundària Obligatòria 
(Veure annex 1). Aquestes activitats han estat pensades per introduir la modelització a l’aula. 

En cada activitat hi trobem una fitxa de l’activitat que ens dona diferent informació: nivell, 
ubicació en el currículum, objectius didàctics, competències bàsiques que es treballen, etc. 
També hi trobem l’enunciat per l’alumnat i més endavant l’activitat resolta.  

Amb aquestes activitats, es pretén treballar no només la competència bàsica de matemàtiques 
sinó també, en diferent mesura, les altres competències: comunicació lingüística i audiovisual, 
comunicació artística, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, i coneixement i 
interacció amb el món físic. 

Per il·lustrar la memòria, en l’annex 2 es troba el desenvolupament d’una activitat 
desenvolupada a l’aula.  

Pel que fa als resultats obtinguts directament de l’experiència a l’aula podem dir que la majoria 
de l’alumnat se senten més motivats per aprendre matemàtiques quan veuen que tenen relació 
amb el món de fora de l’aula, amb el seu entorn i que estan connectades amb la resta 
d'assignatures. 

Cal treballar doncs les matemàtiques des de totes les assignatures, per tal de mostrar la seva 
presència en totes les àrees del coneixement i així millorar la percepció que tenen els alumnes 
d’aquesta matèria. Molts dels alumnes no saben identificar la seva utilitat i aplicació en les 
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altres matèries i en la seva vida quotidiana i això pot comportar que l’alumnat perdi l’interès i la 
motivació envers les matemàtiques. 
 
Per això hem trobat interessant desenvolupar a l’aula activitats que mostrin a l’alumnat les 
matemàtiques contextualitzades dins la vida quotidiana. Emmarcar les matemàtiques dins d’un 
entorn proper a l’alumnat ha fet que els problemes presentats siguin més entenedors i atractius 
per ells.  
 
No hem d’oblidar que uns dels objectius d'aquest treball és millorar l’aprenentatge de l’alumne 
en la competència matemàtica en l’ESO, fent-los comprendre el paper que desenvolupen les 
matemàtiques en el món i fer que l'alumne sàpiga utilitzar-les per resoldre problemes no 
rutinaris en diferents situacions. Per tant, creiem que la utilització de materials elaborats 
expressament pel professorat o provinents d'entorns quotidians afavoreixen una actitud positiva 
per l'aprenentatge i la seva major significació. 
 
 
Pel que fa al treball en grup, creiem que ha estat molt positiu perquè la majoria de l’alumnat ha 
treballat força motivat. Els treball en grup permet que l’alumnat interactuï entre ells i 
n’aprenguin uns dels altres. A més és molt interessant i enriquidor per l’alumnat treballar altres 
competències a part de la competència matemàtica dins de l’àrea de coneixement de les 
matemàtiques. Considerem que el nombre d’alumnes per grup hauria de ser de tres alumnes i 
mai superar els quatre alumnes. 

El fet que les activitats proposades permetessin desenvolupar la modelització matemàtica  a 
l’aula ens va permetre veure a l’alumnat fent una sèrie de reflexions i preguntes potser no 
habituals per ells. Creiem que treballar amb activitats de modelització matemàtica va ser 
engrescador per ells alhora que van veure que necessitaven els coneixements previs per 
poder-ho fer però que ells mateixos van arribar a un model que van poder aplicar. El modelatge 
constitueix una forma d’aprenentatge significatiu i motivador per l’alumnat.  

Com a reflexió final podem dir que els dos grups classe de segon d’ESO on es van 
desenvolupar les activitats van treballar de manera similar però cal afegir que el grup B, que és 
el grup que normalment té un comportament i resultats més dolents com s’explica en l’annex 2, 
van treballar millor i van obtenir millors resultats que el grup A. 
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20. Conclusions 

► Aquest treball m’ha aportat que caldria introduir al currículum d’una manera més 
emfatitzada la modelització matemàtica. Com apunta Mogen Niss al considerar directament 
la modelització com una competència matemàtica. 

► La modelització constitueix una manera d’aprenentatge significatiu. 

► Destaco la importància d’introduir l’epistemologia de les matemàtiques doncs enriqueix 
els aspectes cognitius i heurístics. 

► Aquesta metodologia de fer problemes competencials és valida perquè les produccions 
acadèmiques dels alumnes han estat òptimes tal com mostren els resultats.  

► Destaquem i potenciem el caràcter formatiu de les matemàtiques lligades al món 
quotidià. 

► En funció dels resultats podem aconsellar que la modelització és una eina vàlida 
d’ensenyament i aprenentatge. 

► Per a futurs treballs de recerca proposem que es faci un experiment semblant amb altres 
àrees de coneixement. 
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