
 

 

 

Treball de fi de màster 

Annex II 

Contingut de l’Annex II: 

- Enquesta per a conèixer el punt de vista de l’alumn at de 3r. ESO.  
- Selecció de comentaris fets a la mateixa enquesta.  

 

Títol: Material didàctic per a un ensenyament competencial de les Matemàtiques  

    

  

 

Cognoms: Salla Cairó        

Nom: Imma 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Matemàtiques 

 

Director/a: Margarida Mitjana Riera 

 

Data de lectura: 28 de juny de 2012  

 

 



ESCOLA: ______________________________________________________      DATA: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dades acadèmiques i de motivació 
          

2 Has repetit algun curs de l'ESO?   Sí   No 
      

3 M'agrada venir a l'escola.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

4 M'agrada estudiar.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

5 M'agraden les matemàtiques, en general.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

6 L'assignatura de matemàtiques és una de les meves preferides.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

7 Quina nota de matemàtiques vas treure l'any passat?   Insuficient (0-4)   Suficient (5)   Bé (6)   Notable (7-8)   Excel·lent (9-10) 

1 Sexe   Noi   Noia 

A l'assignatura de matemàtiques… 
          

8 M'agrada treballar amb el llibre de text a l'aula, més que amb l'ordinador.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

9 Entenc millor les matemàtiques fent activitats que escoltant al professor.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

10 Prefereixo el treball individual abans que en grup o per parelles.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

11 Valoro fer activitats interactives a l'aula seguint les instruccions del professor.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

12 M'he d'esforçar més fent activitats contextualitzades que resolent càlculs rutinaris.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

13 Has fet mai alguna sortida per treballar matemàtiques fora de l'aula?   Sí, en tinc un bon record i vaig aprendre. 
On vareu anar?   

  
  Sí, però no recordo haver après gaire. 

  
  No, però m'agradaria molt fer-ne una. 

     

  
  No, però tampoc la trobo necessària. 

     

Aquesta és una enquesta totalment anònima.  

Es prega que siguis el més sincer/a possible. 

Hi ha un total de 22 qüestions a respondre que poden ser del següent tipus: 

- Se’t plantegen diverses opinions i has d’indicar si hi estàs d’acord o no: “gens”, “poc”, “normal”, “bastant” o “molt” d’acord. 

- Se’t fan algunes preguntes i has d’escollir entre les respostes possibles. En algun cas, es demana que especifiquis la resposta.  

Respon marcant la casella amb una creu. Tan sols pots marcar una resposta. 

Moltes gràcies per la teva participació! 



Experiència amb l'ordinador 
          

14 A casa, utilitzo l'ordinador per treballar.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

15 A casa, utilitzo Internet per treballar.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

16 A casa, utilitzo l'ordinador per a l’oci.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

17 Quants programes informàtics per treballar matemàtiques coneixes?   0   1   2   Més de 2  
  

 
Quins? 

  

 

 

Opinió personal 
          

18 L'ús de material per manipular pot millorar el meu aprenentatge de l'assignatura.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

19 L'ús de l'ordinador pot millorar el meu aprenentatge de l'assignatura.   Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

20 Considero que saber matemàtiques és essencial per a la vida quotidiana.    Gens   Poc   Normal   Bastant   Molt 

 

Per anar acabant… 
        

21 Què recordes haver après aquest curs de matemàtiques? 

  

  

Tan sols has d'indicar quin contingut de l'assignatura t'ha semblat més fàcil i entenedor. 

Indica si has trobat algun tema/activitat especialment interessant. 

Si tens "mal" record d'algun tema/activitat, també ho pots escriure.  

Si no recordes res o no t'ha agradat cap tema/activitat és el moment d'indicar-ho. 

 

22 Què t'agradaria fer quan acabis l'escola?   Batxillerat   Cicle formatiu   Altres   Encara no ho sé 

  
  Humanístic 

 
Quin? 

 

  

  

  
  Social 

 
  

   

  
  Artístic 

    

  
  Científic 

    
 

 

 

 

 

 

Observacions i/o comentaris: 



“Considero que hi ha alguns temes de Matemàtiques que sí que els utilitzaria, per estudiar o 
per a la vida quotidiana. Però altres temes com la geometria i els gràfics no em serviran per 
resoldre un problema de la meva vida.”  

 

“Jo crec que l’assignatura de Matemàtiques és molt important a la vida per a que no et prenguin 
el pèl.”  

 

“Les Matemàtiques considero que són importants i essencials per a la vida quotidiana, però 
potser hi ha alguns temes que no siguin necessaris.”  

 

“Considero les Matemàtiques molt importants (realment, ho són), però no es preocupen de fer 
coses que ens agradaria fer i per mi són molt difícils.”  

 

“No m’agraden les Matemàtiques, no les trobo interessants i la meitat dels temes que hem 
tractat no els trobo necessaris per a la vida quotidiana.” 

 



“Pot semblar una tonteria, però pel simple fet d’anar a comprar una barra de pa has de saber 
pagar correctament i revisar el canvi que et donen. Amb això vull dir que les Matemàtiques (en 
alguns aspectes) són essencials per a la vida quotidiana.”  

 

 

 “No m’han agradat gens les Matemàtiques d’aquest curs. Sincerament no crec que les torni a 
utilitzar a la vida quotidiana.”  

 

 

“Crec que si tens un bon aprenentatge de Matemàtiques, la resta et resultarà fàcil.”  

 

 

“Sobre si crec que les Matemàtiques són essencials per a la vida quotidiana és bastant en 
segons quins casos. Per exemple, els temes d’àrees no són tan necessaris com poden ser les 
regles de tres o les sumes i les restes.”  

  



“Les equacions de primer grau m’han semblat fàcils i el tema més interessant, per mi, és el de 
l’estadística ja que la fem a l’ordinador.”  

 

 

“No m’agraden les mates, per aquest motiu busco una professió que no tingui res a veure amb 
elles. El Batxillerat artístic és la meva solució.”  

 

 

“Els problemes són interessants, però els càlculs sense sentit no els hi trobo la gràcia.”  

 

 

“Crec que no m’he dedicat molt a les Matemàtiques, però m’estic adonant que són molt 
importants.”  

 

 

 


