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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat principal d’aquest Treball Final de Màster és apropar les matemàtiques a l’alumnat 
tot incentivant l’ús de les TAC. Personalment m’ha de servir per començar una etapa i afrontar-
la amb les ganes que es mereix l’educació de tots els adolescents que em trobaré al llarg 
d’aquest camí. El treball, vol ser el recull dels coneixements assolits en aquest Màster i, 
sobretot, en les pràctiques realitzades al centre educatiu. No pretén ser una fotocòpia de la 
realitat viscuda, però sense aquestes experiències la memòria no seria la mateixa. 

Al llarg d’aquest curs he absorbit infinits coneixements que a priori em semblaven evidents, 
però que em fa falta digerir per tal de posar-los en pràctica de la millor manera possible. És per 
això que en aquest treball he volgut fer un recull del que potser s’ha insistit més, el que potser, 
sota el meu parer, entenc que és una assignatura pendent: apropar les Matemàtiques a 
l’alumnat. Sembla un objectiu senzill o, si més no, evident. Des del punt de vista del docent, 
s’hauria de viure aquesta professió amb la intenció, entre altres, de fer arribar a l’alumnat allò 
que s’explica. Si no, quin sentit té tot plegat? Sempre he defensat la idea que els mestres no 
tan sols han d’ensenyar i transmetre coneixements, sinó que han d’educar per sobre de tot. 
Educar implica fer descobrir i potenciar als nostres alumnes el millor de si mateixos, conduir-los 
i guiar-los. Però cap a on? Cap a un futur que els espera fora les aules i que hauran d’afrontar 
amb allò que han après a l’escola. 

A partir d’aquí és quan sorgeix la necessitat, des del punt de vista de les Matemàtiques, 
d’ensenyar-los la matèria apropant-la a la realitat de l’alumnat. Aquest apropament només pot 
proporcionar beneficis i millores en l’educació; això sí, implica una dedicació i esforç per part 
del professorat. És important fer una bona recerca per tal de fer una bona adaptació de les 
activitats. En la majoria dels casos, però, no es fa l’últim pas: aplicar-ho a l’aula i adaptar-ho a 
l’alumnat corresponent. En aquest cas, s’ofereix un material didàctic que ha estat ideat per tal 
de fer un ensenyament competencial de les Matemàtiques.  

Aquest treball és un recull d’activitats didàctiques que, en la meva opinió, contribueixen a un 
ensenyament contextualitzat. S’ha fet una adaptació atenent a l’atenció a la diversitat, al nivell 
de dificultat i una classificació en funció dels blocs de continguts (numeració i càlcul, canvi i 
relacions, espai i forma, mesura, estadística i atzar). El conjunt d’activitats que es recullen en 
aquesta memòria està pensat per al curs de 3r. d’ESO. S’ha escollit fer-ho en un curs concret 
per tal de centrar el recull d’activitats en els continguts programats per a aquest curs. La 
intenció del material que es proposa no està tan en el què s’ensenya, si no en com s’ensenya. 
En resum, s’ofereix una proposta de material didàctic per treballar les matemàtiques des de la 
contextualització, mitjançant l’ús de les TAC (Tecnologia, Aprenentatge i Coneixement) i amb la 
finalitat de fomentar l’adquisició de les competències bàsiques. La suma d’aquests aspectes 
ens pot proporcionar l’apropament de les Matemàtiques als nostres alumnes.  

La present memòria està estructurada en capítols. En aquest primer s’hi explica el punt de 
partida tot fixant els objectius del treball. El capítol 2 situa el paper de les Matemàtiques en el 
nostre context educatiu. En el capítol 3 s’hi exposa la descripció del material presentat. El 
capítol 4 és el cos del treball amb el conjunt d’activitats proposades i classificades per blocs. El 
cinquè capítol ofereix el punt de vista de l’alumnat mitjançant una enquesta. Per últim, el capítol 
6 es reserva per les conclusions.  

A continuació es mostra una bonica paràbola que exemplifica el que està succeint a les aules 
amb l’ensenyament de les Matemàtiques. Hem de ser optimistes i creure en el canvi, és el 
primer pas per començar a millorar. 

Un home va decidir subministrar dosis massives de fetge de bacallà al seu gos dòberman, perquè li 
havien dit que era molt bo pels gossos. De manera que cada dia subjectava el cap de l’animal, entre 
els seus genolls, que es resistia amb totes les seves forces, l’obligava a obrir la boca i li abocava l’oli 
per la gola. Però, un dia, el gos va aconseguir deixar-se anar i l’oli va caure al terra. Aleshores, per la 
sorpresa del seu amo, el gos va tornar dòcilment cap a ell amb una clara actitud de voler tornar a 
llepar la cullera. Va ser aleshores quan l’home va descobrir que el gos no rebutjava l’oli, sinó la 
manera d’administrar-li.  

Gracias Maestros. Juan Carlos López Rodríguez. Editorial Everest, 2006. 



Material didàctic per a un ensenyament competencial de les Matemàtiques  5 

2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

L’ensenyament de les Matemàtiques ha estat, és i serà un aspecte clau en la formació dels 
nostre alumnat. Concretament a l’etapa obligatòria de qualsevol país és de reconeguda 
importància l’ensenyament de les Matemàtiques. No cal infravalorar les altres matèries, cada 
una és necessària per a desenvolupar certes habilitats dels estudiants. De fet, cal defensar les 
connexions entre les diferents matèries i evitar establir barreres entre aquestes. Aquest treball, 
però, se centra en l’ensenyament de les Matemàtiques i es per això que vol destacar la seva 
importància per al desenvolupament de la ciutadania en les societats on hi ha hagut un gran 
progrés. Precisament, l’expansió de les tecnologies de la informació crea la necessitat de 
proporcionar la capacitat a l’actual estudiant de poder respondre a aquesta evolució constant. 
La revolució digital va fent-se el seu lloc a l’escola i l’ús de la tecnologia es veu reflectit a les 
aules. Aquest fet és una evidència, el professorat s’hi ha d’adaptar i no ser reticents davant del 
que és un progrés. 

En resum, cal reflexionar sobre la rellevància de la competència matemàtica per al 
desenvolupament d’una ciutadania més eficaç. Sorgeix la necessitat de dur a terme un 
ensenyament contextualitzat de les Matemàtiques que permeti a l’alumnat plantejar-se i 
resoldre situacions reals. La idea és creure en l’alumnat i proporcionar les eines que els 
permetin gaudir d’aquesta matèria que, sovint, el propi alumnat, la prenen com a feixuga i 
complicada. Cal donar un vot de confiança a les possibilitats de canviar aquest tòpic i 
transmetre als estudiants un aprenentatge atractiu de les Matemàtiques. 

  

2.1 El marc europeu 

Sovint, en el marc educatiu, es parla de competències. Però, realment, què és ser competent? 
Competència és la capacitat de realitzar una tasca en un context determinat. Dit amb poques 
paraules, aplicar un ensenyament competencial és preparar a l’alumnat per a la vida. Vet aquí 
la importància de tots aquests conceptes que sembla que s’han posat de moda dins de l’àmbit 
educatiu, la importància de fer un canvi a l’ensenyament que s’ha portat a terme durant molts 
anys.  

Des de la dècada dels 90, la Unió Europea ha procurat que els governs europeus s’impliquin 
per tal de millorar els seus sistemes educatius amb l’objectiu de crear un sistema europeu que 
permeti comparar i avaluar les competències bàsiques i, a la vegada, difondre les millors 
metodologies per a adquirir-les. En un marc internacional més ampli, com el de la OCDE 
(Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), s’han posat en pràctica 
projectes que permeten comparar els resultats educatius de diferents països. Així doncs, pel 
que fa al currículum educatiu, l’inici del segle XXI ha estat caracteritzat per dos esdeveniments 
claus: per una banda neixen les avaluacions del projecte PISA, per l’altra les competències 
s’introdueixen en la proposta curricular. 

A Dinamarca neix el projecte KOM (en danès és sinònim de “competències i aprenentatge de 
les Matemàtiques”) per la necessitat de crear una reforma de l’ensenyament de les 
Matemàtiques, des de l’escola fins a la universitat. El director del projecte és Mogens Niss i 
l’informe final es va publicar l’octubre de 2002. En aquest informe s’intenta respondre a un 
conjunt de preguntes interessants i es proposen millores per a l’ensenyament competencial de 
les Matemàtiques. Per a fer-ho, s’elabora un llistat de les competències que cal adquirir per tal 
de ser competent en Matemàtiques: 

1. Pensar matemàticament. 
2. Plantejar i resoldre problemes matemàtics 
3. Modelització matemàtica (anàlisi i construcció de models). 
4. Raonament matemàtic. 
5. Representar entitats Matemàtiques (situacions y objectes). 
6. Utilitzar els símbols matemàtics i formalismes. 
7. Comunicar-se amb les Matemàtiques i sobre Matemàtiques. 
8. Utilitzar ajudes i eines (incloent les noves tecnologies). 
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Cal indicar que la idea que hi ha darrere el projecte KOM ha influït a l’àmbit de les 
Matemàtiques de PISA degut, en gran part, a que Mogens Niss és un dels membres del grup 
d’expert de Matemàtiques de les proves PISA. Aquesta influència es veu reflectida en la 
descripció i els objectius des de l’inici de l’ensenyament competencial de les Matemàtiques a 
PISA. 

 

2.1.1 PISA i el paper de les Matemàtiques  

L’informe PISA (Programme for International Student Assessment) és una iniciativa de la 
Organització per la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE)* que va iniciar-se al 2000 i que 
mesura el rendiment (competència) en Matemàtiques, Comprensió lectora i Ciències dels 
estudiants de 15 anys en més de 40 països de tot el món.  Encara que PISA és una prova no 
curricular, en els continguts dels ítems que s’enquereixen sí que hi existeix un ensenyament 
específicament dirigit al currículum. 

El projecte PISA es duu a terme regularment cada tres anys i mesura la capacitat dels 
estudiants de poder entendre i resoldre problemes reals a partir de l’aplicació de coneixements 
de cada una de les àrees esmentades. La finalitat és descriure la situació escolar dels països i 
promoure la millora d’aquesta. Pel que fa a les proves dels anys 2000, 2003, 2006 i 2009 ja se 
n’ha publicat els resultats. Per fer-nos-en una idea en general n’hi ha prou amb indicar que en 
el cas d’Espanya en general han estat mediocres i en el cas de Catalunya un pèl millors, 
comparativament. El que ens interessa, però, en aquest treball, és senyalar l’estructura del 
currículum contingut en el disseny d’aquesta prova, pel que fa a l’àrea de Matemàtiques. 
Segons declaren els autors d’aquest projecte, el que pretenen es mesurar la competència 
matemàtica dels estudiants de 15 anys. Des de PISA es proporcionen diverses definicions de 
competència matemàtica, entre les que podem citar la següent: 

 

El projecte PISA considera que la formació matemàtica és un objectiu clau de l’educació i s’ha 
d’aconseguir durant el període d’ensenyament obligatori i que la formació en aquesta matèria 
és una competència general necessària en la vida actual. Segons la definició de competència 
matemàtica que ens proporciona, l’objectiu de les Matemàtiques a PISA és comprovar si els 
estudiants saben resoldre problemes que es plantegen a la vida real: situacions de viatge, 
compra, domèstiques, econòmiques, etc. Es tracta de que l’alumnat sigui capaç d’assolir les 
estratègies i competències necessàries. 

Desenvolupar un  coneixement matemàtic implica comprendre els continguts claus i, alhora, 
aprendre a utilitzar-los per a resoldre problemes en una gran varietat de situacions socials. 
Desafortunadament, sovint ens trobem amb alumnes que coneixen bé els elements i continguts 
de l’àrea, però no és capaç d’entendre la seva estructura i, com a conseqüència o sap com 
utilitzar-los per resoldre situacions que es donen a la vida real. Nosaltres com a docents, o 
futurs docents, sabem que l’experiència de la utilitat dels coneixements que es van adquirint 
per cobrir necessitats reals, afegeix un plus de motivació i disposició positiva per part de 
l’alumnat davant de nous aprenentatges. Aquí, entenc, que és on aposta fort el projecte PISA i 
on hauria de prendre exemple l’escola.  

A cada prova PISA hi ha una àrea prioritària, fet que significa que es pren amb més èmfasi i 
se’n fa un anàlisi (tan dels problemes, com dels resultats) més acurat. L'avaluació de les 
Matemàtiques té una importància especial per a PISA 2012, ja que és l'àrea preferent en 

Competència matemàtica de PISA 2012 

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. 
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aquesta edició. Tot i que les Matemàtiques es van avaluar a cada edició, només el 2003 van 
ser la matèria prioritària. 

Pel que fa a les unitats (entenent-ho com a petits conjunts de problemes) se’n fa un tracte 
diferent, segons cada cas. Algunes unitats són reservades per a les següents proves (les que 
es fan al cap de tres anys); aquest fet permet equiparar les puntuacions en una escala comú i 
comparar els resultats al llarg del temps de forma rigorosa. La resta d’unitats no es tornen a 
utilitzar a les proves i són “alliberades” per al coneixement públic. L’objectiu és servir de model 
de com s’entenen i es mesuren els coneixements de ciències en l’avaluació internacional PISA.  

PISA avalua com, els estudiants de 15 anys, dominen les Matemàtiques amb destresa quan 
se’ls hi plantegen situacions de la vida real i problemes contextualitzats. De cara a l’avaluació, 
la definició de competència matemàtica es pot analitzar partint de tres aspectes 
interrelacionats: 

a) El contingut matemàtic . 

És imprescindible per als ciutadans del món modern entendre els continguts matemàtics i ser 
capaç d’aplicar aquests coneixements per solucionar problemes contextualitzats representatius. 
Evidentment, sense els continguts bàsics no es pot fer un desenvolupament de la resolució 
correcta.  Les situacions que sorgeixen fora l’aula sovint es pot tractar de diferents maneres i 
fent ús de diversos conceptes o procediments matemàtics que no vénen ordenats com 
acostuma a presentar-se en els llibres de text. El projecte PISA s’adapta a l’estructura dels 
currículums escolars i, per cobrir l’àmbit de les Matemàtiques, defineix les següents categories:  

· Canvi i relacions: són evidents en situacions tan diverses com el creixement d’organismes, la 
música, el cicle d’estacions, les condicions meteorològiques, els nivells d’ocupació i les 
condicions econòmiques. 

· Espai i forma: engloba una àmplia gamma de fenòmens molt estesos en el nostre món visual, 
com els patrons, les propietats dels objectes, les posicions i orientacions, les representacions 
d’objectes, etc. 

· Quantitat: s’han d’entendre les mesures, els còmputs, les unitats, els indicadors i les 
dimensions relatives, així com també les tendències i els models numèrics. 

· Incertesa: tracta la teoria de la probabilitat i l’estadística, com també a les tècniques de 
representació i descripció de dades. 

Aquestes quatre categories són de gran ajuda per organitzar l’àmbit matemàtic de manera que 
es garanteix una bona distribució dels ítems, cobreix els fenòmens matemàtics importants i, al 
mateix temps, evita una divisió massa detallada. Per tal d’aproximar-nos a la realitat, com ja 
s’ha comentat, cal evitar fer una classificació temàtica massa específica; per aquest motiu 
sovint hi ha problemes que es poden incloure en més d’una categoria de continguts. Per 
avaluar aquestes quatre categories de continguts es fa de la manera més equilibrada possible. 
O sigui, s’atorga un 25% de la puntuació total a cada una de les categories ja que es considera 
que tots els camps tenen la mateixa importància. PISA intenta atorgar a cada una de les 
categories un ampli ventall de dificultat  i d’exigència matemàtica. 

b) Els processos matemàtics.  

Els processos són aquells que descriuen allò que fan els individus per connectar el context del 
problema amb les Matemàtiques i per resoldre’l, com també les capacitats subjacents a 
aquests processos que s’han d’activar per fer-ho. Així doncs, són igualment imprescindibles ja 
que sense ells no es fan les connexions necessàries per desenvolupar una solució a la situació. 
Les set capacitats Matemàtiques fonamentals utilitzades en aquest marc conceptual són les 
següents: 

· Comunicació 
· Matematització 
· Representació 
· Raonar i argumentar 
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· Disseny d’estratègies 
· Ús de llenguatge i operacions simbòliques, formals i tècniques 
· Ús d’eines Matemàtiques 
 
Per tal d’avaluar-ho es marca l’objectiu d’aconseguir un equilibri que doni una representació 
semblant als dos processos que consisteixen a fer connexions entre el món real i el de les 
Matemàtiques i el procés que requereix que els estudiants siguin capaços d’utilitzar conceptes i 
raonaments matemàtics. D’aquesta manera s’assigna un 25% dels punts a formular situacions 
matemàticament, un 50% a utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics i el 
25% restant de la puntuació a saber interpretar, aplicar i avaluar els resultats. Igualment, es 
ressalta la importància de que cada tipus de procés ofereixi una àmplia gamma de nivells de 
dificultat. 

c) Els contextos .  

En aquest tercer punt es ressalten els contextos ja que cal que els alumnes sàpiguen fer ús de 
les Matemàtiques per a solucionar un problema en un context concret que pertanyi a una 
situació real. A les proves PISA es dóna molta importància a aquest aspecte i proporciona una 
gamma àmplia d’interessos i situacions que pot viure l’alumnat actual. Per això mateix es 
defineixen quatre categories contextuals per classificar els ítems d’avaluació: 

· Personal: problemes que emfatitzen les activitats (individuals, en família o en grup) i ajuden a 
percebre la importància immediata d’aquestes situacions de problemes per al mateix individu.  

· Professional: problemes centrats en el món laboral, poden fer referència a qualsevol tipus de 
plantilla professional, però sempre tenint en compte situacions assequibles per a l’alumnat. 

· Social: problemes que subratllen el concepte de comunitat (aspectes com el sistema de 
votació, el transport públic, les polítiques, les estadístiques demogràfiques, publicitàries i 
nacionals, i l’economia) 

· Científic: problemes que tracten la relació entre les Matemàtiques i el món de la naturalesa o 
les qüestions i temes de la ciència i la tecnologia 

Altra vegada, el projecte PISA vetlla per l’equilibri en l’avaluació segons la categoria de context 
ja que no hi ha cap tipus de contextualització dominant; cada una de les categories que s’han 
descrit són contextos que l’alumnat es pot trobar, per igual, fora de l’aula. Així doncs, s’assigna 
un 25% de la puntuació a cada un dels quatre contexts. Altrament, cada categoria ha d’oferir un 
gran ventall d’exigència matemàtica.  

 

2.1.2 Les competències curriculars 

Entre el naixement del concepte de competència (en el Llibre blanc sobre l’educació i la formació, de 
la Comissió Europea, l’any 1995) i la creació d’un marc de referència a nivell europeu, hi ha un 
lapsus de temps en que els països van anar reestructurant el seu sistema educatiu, mirant 
d’adaptar-lo amb el millor criteri al nou paradigma educatiu. Com a conseqüència de l’impacte de 
les proves PISA, entre els anys 2000 i 2006, s’inverteixen molts esforços en treballs i publicació 
d’informes que tenen el principal objectiu de replantejar-se els paràmetres a partir dels quals 
s’ha organitzat tradicionalment el currículum. Finalment, es culmina amb un document que es 
decideix a anunciar les vuit competències clau: 

1. Comunicació en llengua materna. 
2. Comunicació en llengües estrangeres. 
3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
4. Competència digital. 
5. Aprendre a aprendre. 
6. Competències socials i cíviques. 
7. Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa. 
8. Consciència i expressions culturals. 
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El document que les recull és la Recomanació del Parlament Europeu del 18 de desembre de 
2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent. En aquest document les 
competències vénen definides com una combinació de coneixements, capacitats i actituds 
adequades al context. Concretament se cita que l’objectiu d’aquesta Recomanació és contribuir 
al desenvolupament d’una educació i formació de qualitat orientada al futur i adaptada a les 
necessitats de la societat europea, recolzant i completant les accions que els Estats membres 
emprenguin amb la finalitat de garantir que els seus sistemes d’educació i formació inicials 
posin a disposició de tots els joves els mitjans necessaris per a desenvolupar les competències 
claus que els preparin per a una vida adulta, i que constitueixi una base per a l’aprenentatge 
complementari i la vida laboral. (Recomanació del Parlament Europeu del 18 de desembre de 
2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, Diario Oficial de la Unión 
Europea, 30.12.2006, pàgina 2). Una frase amb poques pauses i moltes paraules, però que ens 
diu el que ja, des del principi del treball, hem fixat com un objectiu clau de l’educació actual: 
vetllar per un ensenyament que desenvolupi les competències i encarat al futur de l’alumnat. 

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) de l’any 2006 recull aquesta proposta de competències i 
anuncia, a la vegada, les competències a desenvolupar en els currículums de l’Estat espanyol. 
La proposta que fa la LOE coincideix en amb l’europea, excepte un canvi de certa rellevància ja 
que. Conseqüentment la Llei d’Educació Catalana també recull aquestes aportacions 
curriculars. D’acord amb aquesta Llei, es publica El Decret 143/2007, de 26 de juny, del DOGC, 
estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.  

El fet de determinar aquestes competències bàsiques es fa amb la intenció que des de cada 
àrea es treballin totes, en la mesura del possible; d’aquesta manera, hi ha una major implicació 
i connexió entre les matèries. Entenc que la intenció d’establir connexions entre les 
assignatures és, una vegada més, apropar-se a la realitat de fora l’aula. A la vida real les 
situacions no vénen classificades per àrees de coneixement i cal que l’alumnat s’acostumi a 
treballar en contextos reals. Com es pot observar, la competència matemàtica és una de les 
vuit que determina el document citat. Ja s’ha definit què vol dir ser competent en Matemàtiques, 
també s’ha especificat quines competències cal desenvolupar per a ser-ho. Cal posar-se a 
treballar!  

 

Competències 
comunicatives 

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 

Competències 
transversals Competències 

metodològiques 

3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  

Competències 
personals 

6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

Competències 
centrades en conviure i 
habilitar en el món 

7.Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 

Competències 
específiques 

 
  Quadre resum de les vuit competències bàsiques definides a la LEC. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

El temps passa, la societat evoluciona, els interessos canvien i els adolescents no són els 
mateixos. Per què no canvia l’escola? Per què no s’adapta al moment? És cert que el canvi per 
a un sistema educatiu més obert no es pot fer de la nit al dia, però per tal que l’alumnat sigui 
competent cal que es provoqui aquest canvi metodològic, és a dir, cal buscar noves formes de 
treballar a l’aula. On rau el problema? En quins aspectes no s’està actuant correctament? Està 
clar que s’han invertit molts esforços per tal de reorganitzar l’educació, tan a nivell europeu, 
com estatal i autonòmic. És important que, des de fa força temps, s’hagi detectat que hi ha un 
problema en l’educació i que cal buscar-ne la solució. Ja s’han aportat solucions, com la de 
contribuir des de les matèries per a l’assoliment de les competències bàsiques, però cal dur-les 
a terme. O sigui, es tenen les propostes sobre paper, se sap què cal fer per començar a 
millorar, però cal transportar-ho a l’aula.  

Els canvis metodològics impliquen una millora en com s’ensenyen els continguts i també en 
com s’avaluen. El naixement de les competències suposen un canvi en l’avaluació ja que cal 
disposar d’uns indicadors de progrés que reflecteixin l’evolució de l’alumnat. L’examen no 
serveix per a mesurar totes les competències i, per tant, s’ha de considerar un ampli ventall de 
mètodes d’avaluació. És important que l’alumnat se senti avaluat en tot moment, perquè 
s’aprèn quan es fa un examen, s’aprèn quan s’escolta a classe, però sobretot s’aprèn quan 
s’interactua entre iguals per a resoldre una situació concreta. 

Amb la incorporació de les competències bàsiques els llibres de text han introduït petits canvis 
per tal de fer notar que hi ha hagut un progrés. Però són suficients aquests canvis? És fàcil 
comprovar que les diferències entre els llibres de fa uns anys als d’ara són insignificants. 
Aquest fet fa pensar si l’aparició del concepte de competències ha estat, simplement, un 
benefici per a les editorials de llibres de text. No és però, l’objectiu d’aquest treball fer una 
crítica dels llibres i, ni molt menys, crear-ne un debat. Simplement, considero que cada mestre 
hauria de fer un ús relatiu dels llibres de text o, millor dit, utilitzar-lo com a material de suport. La 
feina del professor no hauria de limitar-se a seguir el guió marcat, any rere any. Cal preparar-se 
les classes, cal millorar i cal innovar. M’agrada recordar la frase cèlebre: Qui s’atreveix a 
ensenyar, mai ha de deixar d’aprendre (John Cotton Dana).  

Aquest treball pretén ser un exemple de la preparació d’aquestes classes mitjançant la 
proposta d’un conjunt d’activitats. El recull està preparat per al curs de 3r. d’ESO. Per què s’ha 
escollit aquest curs? Per diverses raons. En primer lloc perquè és un curs de l’educació 
secundària obligatòria i es l’etapa on no tots els alumnes ho són perquè volen i probablement 
ens trobem amb estudiants més desmotivats. A més, és l’edat i el nivell que més s’avalua de 
manera externa als centres: per una banda hi ha les proves PISA que avaluen els estudiants de 
15 anys (entre 3r. i 4t. d’ESO) i d’altra banda els alumnes de 4t. d’ESO, a mitjans de curs, se 
sotmeten a les proves diagnòstiques que avaluen el coneixements que tenen els joves fins 
aleshores. Per últim, indicar que és un dels cursos amb els que he pogut tractar al llarg de les 
meves pràctiques i això ha fet, segurament, que m’acabi de decantar per al curs de 3r. d’ESO. 
De totes maneres, part del material que s’ofereix pot ser aplicat a grups de 2n. 4t. d’ESO en 
funció del temari que hi ha programat i del nivell d’aprenentatge de l’alumnat. 

A més, s’ha fet una enquesta a l’alumnat de 3r. d’ESO de tres centres diferents. Aquest 
qüestionari pretén recollir el punt de vista dels nostres alumnes envers a l’ensenyament de les 
Matemàtiques. No es pregunta de manera explícita sobre les competències bàsiques, però la 
finalitat de l’enquesta és fer-se una idea de com entenen i com reben l’aprenentatge d’aquesta 
assignatura. L’anàlisi de l’enquesta és el que ha acabat de refermar la importància de 
l’ensenyament competencial i fa evident la necessitat d’un material com el que es proposa en 
aquesta memòria. 

Així doncs, s’ofereix un conjunt d’activitats ideades per a fer un treball competencial i 
contextualitzat de les Matemàtiques. Per a cada bloc s’adjunta una taula que especifica els 
aspectes didàctics principals de cada activitat. L’objectiu principal, com ja s’ha indicat a la 
introducció del treball, és apropar les Matemàtiques als nostres alumnes. No per això renuncio 
a les tradicionals activitats de càlcul rutinari ja que poden ajudar-los a adquirir habilitat en els 
càlculs. La intenció de les activitats proposades és fomentar l’autonomia personal dels alumnes 
i que s’adonin que allò que estan aprenent té un sentit i diverses aplicacions.  
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Les activitats són de creació pròpia amb una feina prèvia de viatjar per multitud de pàgines 
webs (se citen a la bibliografia) que ofereixen idees per treballar a l’aula. Així, aquest material 
ve organitzat pels diferents blocs curriculars que estableix la llei (Currículum educació 
secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915):  

1. Numeració i càlcul. 
2. Canvi i relacions. 
3. Espai i forma. 
4. Mesura. 
5. Estadística i atzar. 

Concretament s’han creat quinze activitats, tres per a cada bloc. A l’Annex I es pot consultar el 
dossier d’activitats presentades per a l’alumnat. A la següent pàgina es mostra un quadre 
resum del que estableix el Decret respecte els continguts de matemàtiques al tercer curs de 
l’educació secundària obligatòria.  
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Numeració i càlcul Canvi i relacions Espai i forma Mesura Estadística i atzar 
 
Comprendre els nombres i les 
diferents formes de representació 
 
Nombres racionals. Relació i 
transformació entre fracció i 
decimal, aproximació per excés i 
per defecte, representació sobre la 
recta. 
 
Utilització de nombres grans i 
nombres molt petits en la resolució 
de problemes en diferents 
contextos . 
 
Efecte produït per la multiplicació, 
la divisió i el càlcul amb potències 
d’exponent enters en l’ordre de 
magnitud de les quantitats. 
 
Propietats de les operacions amb 
potències d’exponent enter i relació 
amb el càlcul en la resolució 
d’equacions i en la resolució de 
problemes. 
 
Ús de les TIC per a calcular amb 
nombres racionals, grans nombres 
i nombres molt petits. 
 
Selecció i ús de l’eina més 
adequada per a calcular amb 
nombres racionals, grans nombres 
i nombres molt petits: càlcul 
mental, estimació, recursos TIC, 
paper i llapis. 
  
Desenvolupament d’estratègies de 
càlcul mental i d’estimació de 
càlculs amb nombres racionals, 
grans nombres i nombres molt 
petits i comparació amb els 
resultats obtinguts a través de 
càlculs exactes. 

 
Comprendre patrons, relacions i  funcions. 
Anàlisi de funcions d'una variable. 
 
Utilització de les TIC en la generació de gràfics, 
en l'expressió simbòlica de les funcions i en la 
resolució d'equacions i sistemes d'equacions. 
 
Construcció d'una gràfica d'una expressió 
simbòlica, a partir d'una gràfica més simple. 
Representar i analitzar situacions  i estructures 
matemàtiques algebraicament.  
 
Relació entre expressions simbòliques i 
gràfiques lineals, posant especial atenció en el 
significat de l'ordenada a l'origen i del pendent. 
 
Resolució d'equacions de 1r i 2n grau i sistemes 
d'equacions lineals amb fluïdesa. Pràctica del 
càlcul mental i interpretació gràfica. 
 
Utilització de l'àlgebra simbòlica en la 
representació de situacions i en la resolució de 
problemes. Utilitzar models matemàtics per a 
representar i comprendre relacions 
quantitatives. 
 
Identificació de relacions quantitatives en una 
situació. Ús d'expressions simbòliques, per a 
representar relacions que provenen de diferents 
contextos . 
 
Elaboració de conclusions raonables d'una 
situació, un cop modelitzada, particularment en 
situacions  lineals. 
 
Analitzar el canvi en contextos  diversos 
Utilització de gràfiques o taules de valors per 
analitzar la naturalesa dels canvis quantitatius 
en relacions lineals. 
 
Utilització de models lineals per estudiar 
situacions que provenen de contextos  
diversos. 

 
Analitzar les característiques i propietats 
de figures geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments 
sobre relacions geomètriques. 
 
Relació entre perímetres, àrees i volums 
de figures semblants de tres dimensions.  
 
Ús de la proporcionalitat geomètrica i de 
la semblança. 
 
Localitzar i descriure relacions espacials 
mitjançant coordenades geomètriques i 
altres sistemes de representació. 
 
Ús de coordenades cartesianes per 
analitzar situacions  geomètriques. 
 
Aplicar transformacions i utilitzar la 
simetria per analitzar situacions  
matemàtiques. 
 
Relació entre semblança, ampliacions i 
reduccions. Factor d'escala. 
 
Exploració de les característiques de 
reflexions, girs i translacions mitjançant 
objectes físics, dibuixos, miralls, 
programes de geometria dinàmica. 
 
Ús de les transformacions geomètriques 
per establir propietats de figures 
geomètriques. 
 
Utilitzar la visualització, el raonament 
matemàtic i la modelització geomètrica 
per a resoldre problemes. 
 
Utilització de conceptes i propietats 
geomètrics per a resoldre problemes 
d'altres disciplines , com per exemple el 
dibuix i les ciències de la naturalesa. 

 
Comprendre els atributs 
mesurables dels objectes, i les 
unitats, sistemes i processos de 
mesura. 
 
Presa de decisió sobre unitats i 
escales apropiats en la 
resolució de problemes que 
impliquin mesures. 
 
Utilització del nombres decimals 
per expressar una mesura i 
relació entre el nombre de 
decimals i el grau de precisió de 
la mesura. 
 
Utilització de la proporcionalitat 
geomètrica i la semblança per 
obtenir mesures indirectes. 
 
Aplicar tècniques, instruments i 
fórmules apropiats per a obtenir 
mesures i fer estimacions 
raonables. 
 
Utilització d'instruments per a 
mesurar angles i longituds a la 
realitat i aplicació a la resolució 
de problemes per obtenir 
mesures indirectes, fent 
estimacions prèvies de les 
mateixes. 

 
Formular preguntes abordables amb 
dades i recollir, organitzar i presentar 
dades rellevants per respondre-les. 
 
Utilització de mostres en els estudis 
estadístics. Distinció entre variables 
discretes i contínues. Agrupació en 
classes o intervals. Histogrames i 
polígons de freqüències. Identificació del 
gràfic més adequat d'acord amb les 
dades que cal presentar. 
 
Ús del full de càlcul i de les TIC per a la 
organització de dades, realització de 
càlculs i generació de gràfics adequats. 
 
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics 
apropiats per analitzar dades. Càlcul i 
interpretació de la mitjana, moda, quartils 
i mediana. Anàlisi de la dispersió. 
Interpretació conjunta de la mitjana i la 
desviació típica per a fer comparacions. 
 
Anàlisi crítica de taules i gràfiques 
estadístiques en els mitjans de 
comunicació ; interpretació de la 
informació i detecció d'errors i fal·làcies. 
 
Utilització d'observacions relatives a les 
diferències entre dues mostres per a la 
formulació de conjectures sobre les 
poblacions d'on han estat extretes.  
 
Aplicar conceptes bàsics de probabilitat. 
Càlcul de probabilitats utilitzant taules de 
contingència i diagrames d'arbre. 
Interpretació d'experiments aleatoris.  
 
Ús del vocabulari adequat per a descriure 
situacions  relacionades amb l'atzar. 
 
Utilització de les TIC com a suport dels 
càlculs i simulacions. 
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4. ACTIVITATS 

4.1 Bloc de numeració i càlcul 
 

ACTIVITAT Dominó matemàtic Nombres amb 
misteri 

Més enllà de 
nosaltres 

Unitat didàctica Nombres racionals. Nombres primers. 
Potències i notació 
científica. 

Contingut 
matemàtic 

Operacions amb 
fraccions: suma, 
resta, multiplicació, 
divisió i potències. 

Recordatori / 
Explicació detallada 
del què i quins són els 
nombres primers. 

Expressar nombres 
en notació científica i 
conèixer l’ordre de 
magnitud d’un 
nombre expressat en 
notació científica. 

Gestió de l’alumnat  Treball en grups de 
quatre alumnes. 

Treball individual o 
per parelles. 

Treball per parelles.  

Temporalització i 
gestió de l’activitat 

atenent a la 
diversitat 

Dues / tres sessions: 
 1. Explicar l’activitat. 

Entre ells decideixen 
com fan el dominó 
(disseny i contingut). 

 2. Fabriquen el 
dominó (aquesta part 
la poden fer a casa). 

 3. Juguen al dominó. 

Una sessió: veure el 
vídeo, respondre el 
qüestionari i treballar 
amb l’aplicació del 
GeoGebra (aquesta 
aplicació pot ser una 
alternativa per a 
grups/alumnes amb 
nivells d’aprenentatge 
baix). 

Una sessió: els 
alumnes treballen 
amb el Google Earth i 
amb l’aplicació The 
Scale of the Univers 
2. Es proporcionen 
les intruccions 
necessàries per 
treballar-hi. 

Treball per 
competències 

Competències: 
1, 2, 4, 5, 6. 

Competències: 
1, 3, 4, 5, 6, 7. 

Competències: 
1, 3, 4, 5, 6, 7. 

Connexions entre 
assignatures 

Es poden establir 
lligams amb 
l’assignatura de 
Plàstica a l’hora de 
dissenyar el dominó. 

La primera part de 
l’activitat, que es basa 
en veure un vídeo 
d’una enquesta a  
Marcus du Sautoy, 
pot fer-se mirant 
qualsevol altre vídeo, 
del mateix autor en 
versió original per a 
treballar l’Anglès. 

Al ser una activitat 
relacionada amb la 
Terra i l’Univers, es 
poden treballar 
continguts relacionats 
amb l’assignatura de 
Ciències de la Natura. 

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 
3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 
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4.1.1 Activitat: Dominó matemàtic 

Aquesta activitat consisteix en fabricar un dominó per, posteriorment, 
jugar-hi entre tots.  

El dominó és un joc de taula format per 28 fitxes rectangulars. Cada 
una d’aquestes fitxes està dividida en dos quadrats, cada un dels 
quals està marcat de zero a sis punts. El joc està pensat per a jugar-hi 
4 persones, de tal manera que es distribueixen 7 fitxes per a cada 
jugador. Aquesta activitat està pensada per a que els alumnes 
fabriquin el seu propi dominó, amb la particularitat que, en comptes de 
punts, les fitxes tindran representades fraccions o quelcom que 
equivalent. 

Com que és un joc que està pensat per a quatre persones (o menys), l’activitat es farà en grups 
de quatre alumnes. Cada grup haurà de fabricar el seu propi dominó, seguint unes condicions 
que indicarà el professor. Els punts habituals del dominó clàssic, seran substituïts per: 

- Fraccions. 
- Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació, divisió, potències. 
- Diagrama de fraccions: representats amb qualsevol figura geomètrica plana estudiada. 

Com que hi ha 28 peces dividides en dos quadrats, hauran de pensar i, posteriorment, 
escriure/dibuixar un total de 56 fraccions/operacions/diagrames. Seria bo que la meitat 
d’aquests quadrats s’omplin amb diverses operacions ja que és el que hauran treballat 
recentment a la unitat didàctica. Mentre que a totes les fitxes hauria d’haver-hi alguna operació 
amb fraccions, les altres meitats es poden omplir amb diagrames o, directament, amb fraccions. 
Així doncs, la idea és que es fabriquin, en cartolina, un total de 28 peces i que els alumnes 
siguin capaços de substituir els nombres (punts) per fraccions, operacions o diagrames. 
Entenem per diagrames la representació en dibuix d’una fracció sobre una figura geomètrica 
segmentada on s’hi ressalten (en colors) aquells sectors que es volen indicar com a part de la 
fracció. Per exemple, si volem representar la fracció 2/5 podem fer-ho de les següents 
maneres, entre altres: 

 

A continuació es fa un resum dels passos a seguir per dur a terme aquesta activitat: 

1. Petita introducció del joc del dominó. És bo que s’expliqui per tal de posar als alumnes en 
situació i assegurar-nos que tots entenguin el joc.  
 

2. Explicació de l’activitat. Cal que el professor proporcioni les indicacions necessàries i 
resolgui els dubtes a nivell global de la classe. 

 
3. Formació dels grups de treball. El professor pot escollir si fer grups homogenis, 

heterogenis o aleatoris en funció de les necessitats i les condicions del grup. Cal que 
siguin grups de quatre persones, sempre que sigui possible, o de tres persones. 

 

Possibles representacions de la fracció 2/5, fetes mitjançant el GeoGebra. 
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4. Cada grup ha de construir en cartolina les fitxes del dominó: han de decidir, conjuntament, 
el color i la mida de les fitxes. En cas que es vulgui afegir un nivell de dificultat, es pot 
proposar que les fitxes siguin de qualsevol forma geomètrica (pentàgon, hexàgon,...), en 
comptes de rectangulars. 

 
5. Els alumnes han de decidir quines fraccions constituiran les seves fitxes per tal que el joc 

es pugui tancar. Així, el dominó clàssic té set zeros, set uns i així fins a set sisos. Ells 
haurien de fer el mateix, però amb fraccions. Han d’escollir, entre tots els membres del 
grup, quines set fraccions escullen per al seu joc. Cada una d’aquestes set fraccions 
sortirà fins a set vegades a les fitxes ja sigui en forma d’operació, de diagrama o bé 
directament la fracció en qüestió. Cal que tinguin en compte, també, les set fitxes dobles! 

 
6. Una vegada ja tenen decidides les fraccions i la manera de representar-les, han de crear 

el dominó. Cal recordar-los-hi que és important que siguin polits i acurats, és important que 
facin una bona presentació. 

 
7. Quan el dominó ja està fabricat ha arribat el moment de jugar-hi! Seria bo que 

s’intercanviessin els jocs amb la resta de grups per tal que vegin altres dominós i que no 
coneguin els resultats.  
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4.1.2 Activitat: Nombres amb misteri 

És una activitat pensada per entendre una mica millor el que són els 
nombres primers. En aquest curs ja s’estudien els nombres racionals i 
els reals, en general, però no està de més seguir insistint en aquest 
misteriós subconjunt dels nombres naturals anomenats nombres 
primers. 

Per a fer-ho es proposa aquesta activitat que es fa al voltant del 
fragment d’un vídeo del programa Redes, de TVE. És una part de 
l’entrevista que Eduard Punset fa a  Marcus du Sautoy, matemàtic de 
la Universitat de Oxford, Regne Unit. Si es vol establir relacions amb 
l’assignatura d’Anglès, se’ls hi pot fer veure un vídeo del mateix Marcus du Sautoy en versió 
original. Tot seguit, s’adjunta l’enllaç del programa de Redes:  
http://www.rtve.es/television/20110206/redes-simetrias-del-universo/402059.shtml#kmnts 

Aquesta activitat està pensada per a passar una part d’aquest vídeo a l’aula, concretament des 
del minut 13:09 fins al minut 23. Són deu minuts plens d’informació: per una banda, l’entrevista 
al matemàtic, per l’altra el completíssim resum que fa el programa d’aquest conjunt de 
nombres. Per això, és possible que calgui veure el vídeo dues vegades, en funció de les 
necessitats de l’alumnat i del temps disponible, és clar.  

L’activitat, doncs, es divideix en dues parts diferenciades: la primera consisteix en mirar el 
vídeo i que els alumnes prenguin els apunts necessaris, la segona té la intenció de posar els 
coneixements en pràctica mitjançant el següent qüestionari (Sedàs d’Eratóstenes) que poden 
contestar individualment o en parelles.  

- Com definiries els números primers? 
- Prova de trobar els números primers que hi ha entre l’1 i el 100. Ajuda’t de la següent 

taula i tatxa aquells que no compleixen la definició de nombres primers i encercla 
aquells que sí que ho siguin. A continuació se t’ofereix algunes indicacions: 

- Al principi del vídeo, el matemàtic ens ha explicat quins són els primers nombres 
primers (2, 3, 5, 7, 11...).  

- Encercla el número 2. Compta de dos en dos i tatxa tots els múltiples de dos.  
- Encercla el número 3. Compta de tres en tres i tatxa tots els múltiples de tres.  
- Encercla el número 5. Compta de cinc en cinc i tatxa tots els múltiples de cinc. 
- Encercla el número 7. Compta de set en set i tatxa tots els múltiples de set.  
- Encercla el número 11. Compta de onze en onze i tatxa tots els múltiples d’onze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quants nombres primers creus que són parells? Per què? No ho entenc 
- Quin és el gran misteri d’aquest subconjunt de nombres anomenats primers? 
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Aquesta activitat permet profunditzar més o menys en funció del nivell d’aprenentatge de 
l’alumnat, tot atenent a la diversitat present a totes les aules. La intenció és que, com a mínim, 
es quedin amb les següents idees: què són els números primers i la gran importància d’aquests 
números. Si l’alumnat ho permet i està interessat en aquest tema es pot aprofundir molt més a 
partir de la quarta pregunta que se’ls hi formula. Els 10 minuts de vídeo poden donar per molt i 
se’n pot treure molta informació. Per exemple, es pot  esmentar  la demostració d’Euclides que 
assegura que hi ha infinits nombres primers. 

En cas que es vulgui ampliar l’activitat per a un alumne concret o per a un grup avançat, es pot 
fer referència als nombres bessons. Els alumnes poden fer una recerca (a la viquipèdia, per 
exemple) per entendre quins són aquests nombres i que especifiquin els nombres primers 
bessons entre l’1 i el 100. Quantes parelles de primers bessons obtenen? A més, poden buscar 
quins són els nombres primers de Mersenne i quins són els nombres perfectes coneguts. Quina 
relació hi ha entre aquests nombres? Si aquesta última pregunta resulta massa complicada, 
poden trobar l’explicació a la viquipèdia i comprovar el que s’hi explica.  

D’altra banda, si estem davant d’un alumnat d’un nivell d’aprenentatge baix o mitjà, n’hi ha prou 
amb que es quedin amb les idees ja esmentades. En aquest cas, es pot acabar l’activitat amb 
la següent aplicació amb GeoGebra. Aquest joc pretén que l’alumnat treballi es nombres 
primers i, a la vegada, trobi una pista que l’ajudi a recordar el que va demostrar Euclides: 
 

- L’alumne ha de recordar quins són els nombres primers menors a 100 i unir els punts 
relacionats a aquests nombres (Indicació: fer ús de l’eina “Segment entre dos punts”). 

- Un cop ha trobat la figura dibuixada per la unió dels punts, cal que reconegui que 
correspon al símbol d’infinit. 

- Per últim i responent a la pregunta formulada, ha de relacionar que “infinit” és la 
resposta que Euclides va donar a la pregunta: quants nombres primers existeixen? 

 
 
 
 

 

  

Aplicació amb el GeoGebra que permet treballar els nombres primers. 
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4.1.3 Activitat: Més enllà de nosaltres 

A continuació es planteja una activitat que té l’objectiu de treballar els 
nombres grans, molt grans i, com a conseqüència les potències. Per 
a fer-ho, es proposa fer ús dels ordinadors, d’Internet.  

L’activitat consisteix en que els alumnes, per parelles, es connectin al 
Google Earth. És possible que algú ja conegui el programa, de totes 
maneres es farà una petita introducció perquè sàpiguen amb què es 
trobaran. Poden descarregar el Google Earth al següent enllaç:  
http://www.google.es/intl/es_es/earth/download/ge/agree.html. 

Una vegada ja s’han descarregat el programa i s’han explicat unes instruccions d’introducció 
se’ls demana que busquin la Basílica de la Sagrada Família (Barcelona) i que ampliïn el zoom 
de manera que puguin la puguin veure tota  (“des de l’aire”) el més a prop possible. A partir 
d’ara, l’activitat requereix que premin el zoom, poc a poc, per anar allunyant la imatge. Tot 
seguit es mostra una taula que han d’omplir amb la distància a la que podem observar els 
següents llocs/espais: 

(Indicació: Cal anotar-los-hi que el Google Earth proporciona aquesta distància i s’indica just 
sota la imatge, al centre, amb la abreviatura “elev.”). 

 Kilòmetres (Km) Metres (m) 

Una persona (la meva alçada)   

La Sagrada Família   

L’eixample   

Barcelona i rodalies   

Catalunya   

L’estat espanyol   

El continent europeu   

La Terra   

 

Per continuar investigant amb distàncies, anirem més enllà de la Terra, investigant així les 
distàncies més grans i més petites conegudes fins al moment. La següent aplicació permet que 
els alumnes s’allunyin i s’apropin a partir de la persona de manera que poden conèixer que hi 
ha més enllà: http://htwins.net/scale2/index.html 

Per tal d’arrodonir l’activitat i treballar amb nombres grans i petits, es demana a l’alumnat que 
omplin les taules que es mostren en la següent pàgina. La primera correspon a les distàncies 
més grans i la segona a les més petites. 

És bo que el professor condueixi l’activitat tot comentin els resultats a classe i establint 
relacions entre el que observen (l’Univers i  tot relacionant el context de l’Univers i dels 
microorganismes). Les preguntes de síntesi de l’activitat ajudaran a posar sobre la taula tots els 
conceptes que es pretenen treballar amb aquesta proposta.   
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- Aquestes últimes taules demanen les distàncies en potències de deu. Per què? 
- Per què les distàncies de la taula de la dreta tenen l’exponent en negatiu? 
- Una vegada has vist el que ens envolta, respon: et sents petit o et sents gran?  

 

  

 
Metres 

(m) 

Metres (m) 
Expressats en 
potència de 10 

Una persona  
 

 

Balena blava 
 

 

Torre Eiffel 
 

 

Central Park 
 

 

Gran Canyo 
 

 

Muralla xinesa 
 

 

La Lluna 
 

 

La Terra 
 

 

El Sol 
 

 

Any llum 
 

 

L’Univers observable 
 

 

 
Metres 

(m) 

Metres (m) 
Expressats en 
potència de 10 

Una persona  
 

 

Pilota de bàsquet 
 

 

L’ou d’una gallina 
 

 

Formiga 
 

 

Gra de sal 
 

 

Glòbul vermell 
 

 

VIH 
 

 

DNA 
 

 

Àtom d’hidrogen 
 

 

Electró 
 

 

Escuma quàntica 
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4.2 Bloc de canvi i relacions 

ACTIVITAT Descobrim el secret 
d’una faula 

La importància de 
llegir la lletra petita 

Dia turístic a 
Barcelona 

Unitat didàctica Funcions. Funcions. 
Equacions de primer 
grau. 

Contingut 
matemàtic 

Distingir les variables 
a partir d’un context, 
trobar-ne la taula de 
valors amb l’ajuda de 
l’Excel i representar la 
funció trobada. 

Reconèixer la relació 
entre dues variables a 
partir d’una situació i 
expressar una funció 
mitjançant l’enunciat 
donat. Saber 
interpretar el gràfic. 

Resolució d’un 
problema de la vida 
quotidiana en la que 
apareix una equació 
de primer grau. 
Trobar el model per al 
problema. 

Gestió de l’alumnat  

Treball amb el conjunt 
de la classe (seguint 
les indicacions del 
professor) i per 
parelles.  

Treball individual o 
per parelles. 

Treball per parelles. 

Temporalització i 
gestió de l’activitat 

atenent a la 
diversitat 

 Una sessió: es fa un 
recordatori de la 
faula, es resol 
l’activitat amb l’Excel 
proporcionant-los 
instruccions. L’última 
part poden fer-la sols. 

  

Una sessió: poden fer 
l’activitat sense seguir 
les instruccions del 
professor, en funció 
del nivell 
d’aprenentatge.  
Els alumnes treballen 
contestant a les 
preguntes de 
l’activitat.  

Tres sessions: 
L’explicació ja 
segmenta l’activitat en 
tres parts que poden 
constituir (segons el 
ritme del grup) el 
contingut de cada una 
de les tres sessions. 

Treball per 
competències 

Competències: 
1, 3, 4, 5, 6, 8. 

Competències: 
1, 4, 5, 6, 7, 8. 

Competències: 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

Connexions entre 
assignatures 

L’activitat va lligada a 
una faula que pot 
donar lloc a treballar 
alguns conceptes a 
l’assignatura de 
Llengua. També es 
pot encarar cap a 
l’estudi d’aquests 
animals a la matèria 
Ciències Naturals. 

-  

Es podria establir 
lligams amb 
l’assignatura d’Anglès 
canviant el context de 
l’activitat amb uns 
amics que vinguin 
d’un país de parla 
anglesa.  

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 
3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 
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4.2.1 Activitat: Descobrim el secret d’una faula 

Aquesta activitat va lligada al món de les faules. Concretament es 
tractarà la faula de “La llebre i la tortuga”. El primer pas, doncs, es fer 
un recordatori del contingut d’aquesta petita història. Això es pot fer de 
maneres molt diverses, depenent de la relació entre departaments de 
llengua i Matemàtiques, de l’alumnat i els objectius a treballar i, 
evidentment, del temps disponible per aprofundir amb l’activitat. 

Una vegada coneguin el contingut de la faula l’activitat a realitzar 
consisteix en esbrinar quanta estona estan corrent (en minuts). Per a 
fer-ho cal establir un seguit de condicions i pistes que els ajudarà a 
respondre la pregunta: quin és el temps total de la cursa?  

Condicions de la faula adaptada per a l’activitat: 

- El recorregut és de 10 km. 
- La nostra tortuga és del tipus Chelonioidea (tortuga marina). 
- La llebre de la faula és del tipus Lepus europaeus (llebre comuna). 
- Una particularitat és el recorregut: paral·lelament al camí de la cursa hi ha un llac. Al cap 

de dos minuts de córrer (a 0’7 km/h) la tortuga, que ja s’ha adonat de l’existència del llac, 
s’endinsa a l’aigua i acaba la cursa nedant. 

- Com ja ens explica la faula tradicional, la llebre al veure que és molt més ràpida que la 
pobra tortuga s’ajeu a descansar a la vora del camí. En aquesta versió, sabem que la 
llebre corre el primer minut, descansa durant una bona estona i, al minut 15, quan s’adona 
que la tortuga va molt avançada, arrenca a córrer per si la pot atrapar.  

Els alumnes han de buscar informació sobre aquests tipus d’animals a la wikipedia i així saber 
a quina velocitat màxima (km/h) poden arribar cada un d’ells (la llebre corrent per terra i la 
tortuga nedant per l’aigua).  

Una vegada ja tenen les dades necessàries i les idees clares han de passar a treballar amb un 
full de càlcul. Per a aquesta activitat, doncs, es fa ús del programa Excel. Com que és una 
activitat aparentment senzilla, però amb força murga, seria convenient dur-la a terme en 
conjunt. La idea és que el/la professor/a vagi donant les instruccions adequades i tots els 
alumnes vagin treballant al mateix temps amb l’ordinador, aportant idees i preguntant dubtes, 
sempre que calgui. Així, amb el full de càlcul davant, se’ls demana que creïn tres columnes:  

- La primera indicarà el temps de la carrera. Entre tots es pot pensar quina unitat de 
temps és convenient prendre per ser més precisos. La idea és que posin des del minut 
1 fins al final (que encara no se sap quin és).  

- La segona columna indica la distància recorreguda (km) de la tortuga. Sabem els dos 
primers minuts va per terra (a 0,7 km/h) i la resta de la carrera la fa per aigua (si 
busquen a la wikipedia comprovaran que la tortuga Chelonioidea pot anar a 35 km/h). 
Com que el temps (la primera columna) s’ha decidit expressar-lo en minuts, els 
alumnes s’han d’adonar que la velocitat ha de venir expressada per minuts. Aleshores 
han de fer el canvi de km/h a km/min de les dues velocitats esmentades. Per últim, en 
aquesta segona columna, han d’anar indicant la distància recorreguda (km) a cada 
minut (fer veure als alumnes que han d’anar acumulant els km/min que fa la tortuga). 

- La tercera columna indica la distància recorreguda (km) de la llebre. Sabem corre el 
primer minut, descansa una bona estona i torna a córrer al minut 15. Altra vegada, han 
buscat la velocitat a la wikipedia de la llebre Lepus europaeus i han comprovat que pot 
córrer a 75 km/h. Es tracta que tornin a fer el canvi de km/h a km/min i que indiquin, a 
la tercera columna, la distància recorreguda (km) de la llebre a cada minut (seguint el 
mateix procediment que amb la tortuga). 

Si les dues primeres columnes s’han anat construint conjuntament amb les indicacions del/la 
professor/a i el conjunt de la classe les ha anat seguint bé, la tercera columna poden provar de 
fer-la ells mateixos (en parelles).  
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Per últim, cal respondre a la pregunta inicial: quin és el temps total de la cursa? L’alumnat ha 
de tenir en compte que el temps que dura la cursa el marca el guanyador, o sigui, el quan 
arriba el primer participant a la línia de meta, es dóna per finalitzada la cursa i es pot comprovar 
quants minuts ha durat. La resposta a aquesta pregunta la poden fer en minuts, és a dir, no és 
necessari ser tant precisos com per donar-la en minuts i segons. Si el nivell de l’alumnat és 
força avançat i l’activitat es queda “petita”, sempre se’ls hi pot demanar que esbrinin el temps 
total amb la màxima precisió possible.  

Així doncs, serà fàcil comprovar que, seguint les instruccions d’aquesta faula adaptada, la 
tortuga arriba abans a la meta (entre el minut 19 i el minut 20), mentre que la llebre encara li 
falta més d’un quilòmetre per arribar-hi. A més, els alumnes poden respondre quants minuts li 
calien a la llebre per arribar a la meta i s’adonaran que exactament al minut 21 la llebre arribava 
a la línia de meta. Per arrodonir l’activitat i per lligar-ho amb el temari de funcions, fóra bo que 
s’invertís una estona de la classe per a que els alumnes pensin la manera d’interpretar la 
situació gràficament.  

Aquesta activitat està pensada per treballar molts conceptes, però la dificultat no rau tant en els 
continguts matemàtics, sinó en la comprensió de l’enunciat i com passar de la situació a la 
resolució matemàtica. Més enllà d’aquests continguts matemàtics, seria bo aprofitar aquesta 
activitat per fer una petita introducció d’algunes instruccions d’ús de l’Excel. Per una banda, 
poden fer el canvi de km/h a km/min aprofitant les cel·les i fent les operacions al mateix full de 
càlcul. D’altra banda, com que a les columnes cal indicar la distància acumulada a cada temps, 
és convenient que aprenguin a seleccionar la cel·la anterior (la que indica la distància 
recorreguda fins al minut anterior) i anar afegint (sumant) la distància recorreguda en aquell 
moment. Per últim, els alumnes treballaran l’eina de fer gràfics amb l’Excel i la interpretació 
posterior del gràfic que han creat.  
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4.2.2 Activitat: La importància de llegir la lletra  petita 

Avui en dia, la majoria dels alumnes d’entre 14 i 15 anys tenen telèfon 
mòbil o, si més no, saben com funcionen. Per això s’ha escollit una 
activitat que tingui l’objectiu d’escollir la millor tarifa telefònica. 
D’aquesta manera l’alumnat es troba amb una situació que de ben 
segur que ha viscut alguna vegada o que li és força propera. L’activitat 
proposa la situació: una noia que es vol canviar de companyia i està 
dubtosa entre dues tarifes de dues companyies diferents, cal que 
ajudin a la protagonista a trobar la més adequada. 

Per començar cal discutir entre tota la classe què vol dir que una tarifa 
surt més a compte. Una vegada tots estan convençuts que l’objectiu és reduir al màxim el cost 
mensual de la factura telefònica, cal comprovar la informació que ens proporcionen de les dues 
tarifes a escollir: 

 

 

 

 

 

 

 

D’entrada, es pot preguntar als alumnes quina tarifa creuen que és la que surt més a compte, a 
primera vista. Ens podem trobar amb tres tipus de resposta: els qui pensen que la millor és la 
de la tarifa Verda, els qui es decanten per la Lila o els qui es mostren indecisos argumentant 
que els hi falta informació. Fora bo que entre tota la classe es pensés quina informació és 
necessària per tal de decantar-se per una tarifa. D’altra banda, cal aprofitar aquesta activitat 
per fer especial referència a la importància de llegir la lletra petita sempre que es contracti 
algun servei. L’activitat en sí és força guiada i pautada, de manera que l’alumnat ha d’anar 
contestant les següents preguntes que li permetran arribar a esbrinar quina tarifa és la millor: 

- Fes les taules de valors corresponents i construeix un gràfic on s’hi representi el cost d’una 
una trucada amb cada una de les companyies, en funció dels minuts que s’està parlant. 
Tingues en compte la lletra petita!  

- Quines unitats cal representar en l’eix de les abscisses? I a l’eix d’ordenades? 
- Amb l’ajuda del gràfic, respon: Quina companyia resulta més econòmica si la trucada 

és de llarga durada? Quants minuts cal parlar per a que una trucada sigui més 
rentable amb aquesta companyia? Justifica les respostes. 

 
- La Júlia calcula que fa una trucada al dia (de dilluns a divendres) i als caps de setmana 

unes 6 trucades. A més, et diu que està parlant entre 5 i 10 minuts, per trucada.  
- D’entrada i amb la informació de què disposes, quina companyia li aconselles? 
- Calcula quantes trucades fa al mes, considerant que un mes té quatre setmanes. 

 
- Has vist l’asterisc (*) de la tarifa Verda i t’has adonat que hi ha una informació que et falta 

conèixer: *Sigui quina sigui la despesa, a la factura mensual hi ha un cost fix de 7€.  
- Segons el que ens ha dit que parla cada mes, fes un càlcul del que gastaria amb cada 

una de les companyies. Quina li aconselles?  

Indicació: Considera que cada trucada té una durada corresponent a la mitjana de 5 i 10 
minuts.  

  

Verda * 

8 
cent. €/min 

Establiment de trucada: 18 cent. 

Lila 

12 
cent. €/min 

Sense establiment de trucada. 
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4.2.3 Activitat: Dia turístic a Barcelona 

La següent activitat té les instruccions necessàries per a que els 
alumnes vagin treballant en parelles. A continuació s’adjunta la 
introducció de l’activitat en qüestió. 

“Vénen uns amics teus de Lleida a passar un cap de setmana d’estiu 
a Barcelona! La teva família i tu els acolliu a casa vostra. 

Arriben un dissabte a les 10h. del matí amb un autobús que fa parada 
a Zona Universitària. Aniran lleugers d’equipatge per poder aprofitar el 
dia des que arribin a Barcelona, sense haver de passar per casa. Tenen molt clar el que volen 
fer i veure: dissabte els hi agradaria fer turisme i diumenge passar el dia a la platja (allà no en 
tenen i volen aprofitar-ho).  

Per fer una estada prou econòmica, us han dit que tenen pensat visitar el següent: el Zoo, el 
Parc Güell, la Sagrada Família i la Font Màgica de Montjuïc. Com que el cap de setmana 
passarà volant, cal que els ajudis a preparar la ruta que han de fer (l'ordre de visitar cada 
indret) i quin és la millor opció amb transport públic. Has de tenir en compte que per aquell cap 
de setmana justament hi ha convocada una vaga d'autobusos i, per tant, t'has de limitar a 
planificar la ruta en metro.” 

Els alumnes han d’indicar sobre un mapa de Barcelona cada un dels indrets a visitar. 
Posteriorment han d’esbrinar quina parada de metro queda més propera de cada un d’aquests 
llocs. Han de trobar tot el que necessiten fent la recerca a Internet. Aquesta primera part de 
l’activitat es pot obviar si no hi ha massa temps per esplaiar-s’hi i proporcionar-los-hi la 
informació necessària. De totes maneres, és recomanable que facin ells mateixos la recerca 
per tal que l’activitat quedi totalment contextualitzada, cal tenir en compte que a la vida 
quotidiana les pistes no cauen del cel i un mateix ha de trobar el camí partint, normalment, de 
zero. 

Una vegada feta la recerca, els estudiants han d’entendre que buscar la ruta òptima és sinònim 
d’estalvi del temps que es gasta fent els trajectes d’un lloc a l’altre. Per a això han d’adonar-se 
que necessiten conèixer el temps entre parades i entre transbords. De totes maneres, per tal 
de simplificar el problema se suposen les següents dades: 

Línia Temps mitjà de trajecte entre estacions 

L1 1’10’’ 

L2 1’20’’ 

L3 1’15’’ 

L4 1’30’’ 

L5 1’25’’ 

Els transbordaments suposen una mitjana de 3 minuts. 

 
Han d’aconseguir un plànol del  metro de Barcelona i localitzar-hi les parades properes als 
indrets a visitar, incloent-hi també l’estació de tren. Amb l’ajuda del plànol han d’escollir l’ordre 
lògic del recorregut que hauria de ser el següent: l’estació de Sants, la Font de Montjuic, el 
Mercat de la Boqueria, la Sagrada Família i el Parc Güell.  

Cal fer especial referència en que l’objectiu principal de l’activitat és trobar un equació que ens 
indiqui el temps total d’un recorregut en funció de les variables concretades en la taula anterior. 
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O sigui que d’una manera o altra, la intenció és que els alumnes acabin trobant un model 
matemàtic per resoldre una situació de la vida quotidiana. Aquest punt es treballarà a partir 
d’una de les preguntes, però n’hi haurà moltes altres per tal de posar en situació al estudiant i 
donar-li les pautes per a resoldre l’activitat.  

Per tal d’arrodonir l’activitat i contextualitzar-la encara més, es planteja el següent: 

- Una segona part de l’activitat que fa preguntes al voltant d’escollir la millor opció de bitllet 
de metro a comprar. 

- Una tercera part de l’activitat que gira al voltant d’una notícia sobre el canvi de tarifes dels 
bitllets de metro al 2012. 

Tot seguit es plantegen les preguntes que han de resoldre els alumnes en el conjunt de 
l’activitat: 

1a. Part de l’activitat 

- Busca un plànol de la ciutat de Barcelona i localitza els indrets que volen visitar els teus 
amics. 

- En un plànol del metro de Barcelona identifica i marca les parades properes a cadascun 
dels indrets que han de formar part del recorregut a organitzar. Pensa un o uns possibles 
ordres lògics per a visitar cada indret en funció de la localització dels indrets (ajuda’t del 
plànol de Barcelona i del plànol de les línies de metro).  

- Per a cada ruta indica: la parada de sortida, la parada d’arribada i els possibles 
recorreguts a fer. 

- Calcula el temps mitjà per a cada un dels recorreguts que has indicat a l’anterior pregunta. 
- Quin és el camí global que els hi aconselles als teus amics? Quant temps passaran sota 

terra movent-se d’un indret a l’altre? 
- Amb l’ajuda dels càlculs que has fet, en l’anterior pregunta, per a calcular el temps total de 

recorregut, troba l’equació general per tal d’obtenir el temps total d’un recorregut, en 
qualsevol cas. Indicació: tingues en compte que el temps mig entre parades és diferent 
segons la línia de metro. Cal que afegeixis les variables necessàries que indiquin el 
nombre de parades segons cada línia. 

- De què t’informa l’equació obtinguda? Quines dades necessites conèixer per a poder-la 
aplicar? 

- Per a saber el temps que tardaran de l’últim indret a visitar fins a casa, que més caldria 
tenir en compte? 

- Gràcies a les teves indicacions la Paula utilitza el recorregut que li suposa perdre menys 
temps. 

2a. Part de l’activitat. Se’ls hi pot proporcionar el butlletí informatiu a la mateixa activitat o bé 
se’ls hi pot encomanar que n’aconsegueixin un.  

“Et comenten que l’últim cop que van venir a Barcelona van comprar el bitllet senzill, però tu no 
estàs convençut/da que sigui la millor opció. Indicació: El bitllet senzill serveix per un sol viatge 
i té un cost de 2€. Et decideixes a informar-te’n i aconsegueixes un butlletí informatiu (se’ls hi 
pot a la mateixa activitat proporcionar o bé se’ls hi pot encomanar que n’aconsegueixin un). 

- Quina targeta els hi recomanes que comprin? Justifica-ho fent referència a les dades que 
fas servir per a respondre.  

- En cas que no sigui el bitllet senzill, quant s’estalviaran gràcies a la teva ajuda?” 

3a. Part de l’activitat. L’activitat adjunta una notícia d’un diari. 

Llegeix la següent notícia de la portada del diari Públic, el dimarts 20 de desembre de 2011. 
Amb la informació de la que disposes, omple els buits en blanc. 

- De què informen els gràfics? Et sembla que els gràfics de la notícia utilitzen la mateixa 
escala? Per què? 

- Prova de fer una representació gràfica que englobi els següents casos: l’augment de la 
sanció del 2012 respecte el 2011 i el canvi de tarifa per a la T-Trimestral, sabent que l’any 
passat tenia un cost de 140€. 
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4.3 Bloc d’espai i forma 

ACTIVITAT El meu equip de 
futbol 

Recipient per al nou 
batut “Xocoblanc” Anem amb cotxe 

Unitat didàctica Figures planes. 
Cossos geomètrics. 

Cossos geomètrics. 
Transformacions 
geomètriques. 

Contingut 
matemàtic 

Reconèixer les figures 
planes, calcular 
perímetres i àrees i 
aplicar el teorema de 
Pitàgores en un 
context donat. 

Distingir els poliedres, 
dibuixar un cos 
geomètric a partir de 
l’enunciat i calcular 
l’àrea i el volum de 
prismes, piràmides i 
cossos rodons. 

Treballar amb figures 
simètriques i amb 
girs. Reconèixer els 
possibles eixos de 
simetria d’una figura. 

Gestió de l’alumnat  Treball individual o 
per parelles. 

Treball individual o 
per parelles. Treball individual. 

Temporalització i 
gestió de l’activitat 

atenent a la 
diversitat 

 Dues sessions: 
 1. Dibuix del terreny 

de joc amb GeoGebra 
o sobre paper. 

 2. Respondre les 
qüestions. 

 En cas algun alumne/ 
grup tingui un ritme 
avançat es proposa 
una petita activat 
complementària de la 
unitat didàctica de 
cossos geomètrics. 

Una/ dues sessions: 
els alumnes 
segueixen el guió de 
l’activitat. La duració 
va en funció del nivell 
d’aprenentatge. Si el 
grup ho permet, es 
pot encarar l’activitat 
com un problema 
d’optimització (en 
funció del cost i la 
capacitat del 
producte) de manera 
que es treballi amb 
l’Excel. 

Una sessió: s’explica 
l’activitat i els 
alumnes la resolen 
individualment; 
posteriorment, es 
comenten les 
conclusions amb el 
conjunt de la classe 
(o en parelles). 

Treball per 
competències 

Competències: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Competències: 
1, 2, 4, 5, 6,. 

Competències: 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

Connexions entre 
assignatures 

Des de l’assignatura 
d’Educació Física, es 
pot fer un estudi més 
complert envers el 
futbol i les 
característiques del 
terreny de joc 
d’aquest esport. 

Si es vol ampliar 
l’activitat cap a un 
altre àmbit, des de 
l’assignatura de 
Plàstica poden 
dissenyar i construir 
el model de recipient 
que hagin escollit. 

L’últim exercici 
demana que 
dissenyin un logotip 
seguint unes 
condicions. A Plàstica 
es pot reproduir 
aquest disseny amb 
més cura. 

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 
3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 
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4.3.1 Activitat: El meu equip de futbol 

Es planteja una activitat que engloba diversos aspectes d’aquest 
bloc. El context és el camp de futbol d’un equip que ho ha guanyat tot 
i l’objectiu és ajudar a ultimar els preparatius per una festa de final de 
temporada que es vol organitzar al camp de futbol. 

La primera part de l’exercici consisteix en dibuixar el camp de futbol 
seguint unes instruccions. El dibuix del camp de futbol l’han de fer en 
dues dimensions, com si l’observessin des de l’aire. En el plànol cal 
que indiquin les totes dimensions. Si fan l’activitat sobre paper, se’ls 
hi indica que per qüestions d’escala facin el següent canvi: 100 
metres = 20 centímetres. D’altra banda, seria convenient que ho fessin en GeoGebra per tal 
que es comencin a familiaritzar amb el programa; en aquest cas, si es pren cada punt de 
coordenada com un metre, es pot dividir cada dimensió per 10. Aquestes decisions de canvi 
d’escala es poden indicar o deixar que les decideixin ells mateixos, sigui com sigui es 
recomana que s’expliqui quin càlcul es fa i per què. A continuació, les indicacions que 
permetran a l’alumnat fer una reproducció, en dues dimensions, del camp de futbol sobre paper 
o al GeoGebra. 

- El terreny de joc és rectangular.  
- La línia de banda fa 120 metres. 
- La línia de porteria fa 90 metres 
- El terreny de joc està dividit en dues meitats per una línia paral·lela a la línia de porteria 

(és l’anomenada línia mitja). 
- El centre del camp està marcat amb un punt a la meitat de la línia mitja. 
- Al voltant d’aquest punt de centre es traça una circumferència amb un radi de 9,15 metres. 
- Les porteries estan col·locades al centre de cada línia de porteria. Consisteixen en dos 

pals verticals, equidistants de les banderoles i units en la part superior per una barra 
horitzontal. La distància entre els pals verticals és de 7,32 metres i la distància entre el pal 
horitzontal i el terra és de 2,44 metres 

- L’àrea de porteria està situada en els dos extrems del terreny de joc i es demarca de la 
següent manera: es tracen dues línies perpendiculars a la línia de porteria, a 5,5 metres de 
la part interior de cada pal de porteria. Aquestes línies s’endinsen 5,5 metres en el terreny 
de joc i s’uneixen amb una línia paral·lela a la línia de porteria. Les àrees delimitades per 
aquestes línies i les línies de porteria són les anomenades àrees de porteria. 

- L’àrea penal està situada en els dos extrems del 
terreny de joc i es demarca de la següent 
manera: es tracen dues línies perpendiculars a la 
línia de porteria, a 16,5 metres de la part inferior 
de cada pal de porteria. Aquestes línies 
s’endinsen 16,5 metres en el terreny de joc i 
s’uneixen amb una línia paral·lela a la línia de la 
porteria. Les àrees delimitades per aquestes 
línies i les línies de porteria són les anomenades 
àrees de penal. 

- A cada àrea de penal es marcarà un punt de 
penal a 11 metres de distància del punt mig de la 
línia entre els pals i equidistant a aquests. 

- A l’exterior de cada àrea penal es traçarà un 
semicercle amb un radi de 9,15 metres des del 
punt de penal. 

- A cada cantonada es col·locarà un pal amb una 
banderola. L’altura d’aquests pals és d’1,5 
metres.  

- Es traçarà un sector circular amb radi d’1 metre 
des de cada banderola a l’interior del terreny de 
joc. Són els anomenats corners.  

 

Representació a escala del camp de futbol, 
feta mitjançant el GeoGebra. 
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Un cop feta la representació a escala amb el GeoGebra o sobre paper, es demana a l’alumnat 
que omplin la següent taula amb el nombre de les diferents figures planes que es dibuixen 
sobre el terreny de joc. Al tractar-se d’un exercici de recompte de figures planes que ja 
coneixen és força fàcil per al nivell de 3r. d’ESO. Es pot optar per obviar aquesta part o bé per 
plantejar-la com un joc entre ells. Si es fa proposa com un joc, els alumnes faran un exercici en 
el que es trobaran còmodes, incentivaran el seu esperit competidor i recordaran alguns 
conceptes com la diferència entre cercle i circumferència o el concepte de sector circular. 
Caldrà comprovar, per exemple, quins alumnes són més murris i compten el rectangles que 
delimiten les meitats del terreny.  

 Quadrat Rectangle Triangle Circumferència Cercle Semicircumferència Sector 
circular 

Número        

 

Els alumnes ja estan situats i cada un disposa d’un dibuix del camp de futbol. Ha arribat el 
moment d’organitzar els preparatius de la festa que organitza l’equip per celebrar els títols 
guanyats. Per a fer-ho, l’activitat ens ofereix les següents indicacions del que volen col·locar: 

- Al voltant del camp, cobrint les línies de banda i de porteria volen col·locar uns punts de 
llum (focus d’alta potència) que il·luminin el terreny de joc. Per garantir una llum adient a la 
situació els tècnics asseguren que els focus s’han de col·locar al terra separats 25 metres 
uns dels altres. 

- Unes lones de tela brillant amb la paraules “Som campions!” que cobreixin les àrees de 
porteria i una lona blanca amb l’escut de l’equip dibuixat que cobreixi la circumferència del 
mig camp. 

- Una traca de petards que recorri tot el camp en la diagonal (des d’un córner fins a un altre 
córner de l’altra punta i del costat oposat). La proposta és fer una traca amb 50 petards.  

Amb aquestes dades, se’ls hi demana el següent: 

- Quants focus hauran d’instal·lar al voltant del terreny? 
- Quants metres de lona han d’estendre sobre les zones del camp?  
- A cada quants metres hauran de col·locar els petards de la traca? 

Són preguntes que van relacionades amb el càlcul de perímetres i d’àrees de figures 
geomètriques planes. Per acabar, l’alumnat haurà de calcular quan es gastarà l’equip per a 
tenir tot aquest material. Poden calcular-ho fent ús de les següents dades: 

- Lloguer del focus: 75€/unitat. 
- Lona brillant: 18,5€/m2. 
- Lona blanca: 12€/m2. 
- Inscripció de les paraules “Som campions!”: 180€. 
- Inscripció del dibuix de l’escut: 235€. 
- Pack de 20 petards: 135,5€ 

Es pot fer veure a l’alumnat, si ningú se n’adona abans, que hi ha 10 petards sense utilitzar i 
que si ho permet la normativa es podrien aprofitar per col·locar a la traca i fer-la més intensa.  

Si l’activitat es queda fluixa per a algun alumne o grup, se’ls hi 
pot plantejar la següent qüestió i veure quin raonament donen: 

 

 

 

La raó és que els angles de tres hexàgons junts formen un angle 
més gran de 360º i aleshores ja no es pot formar l’esfera.  

La pilota de futbol està formada per pentàgons i hexàgons 
(en la imatge es diferencien pel color negre i blanc, 
respectivament): és un icosàedre truncat.  

Per què la pilota no està formada tota per hexàgons? 



Material didàctic per a un ensenyament competencial de les Matemàtiques 29 

4.3.2 Activitat: Recipient per al nou batut “Xocobl anc” 

Aquesta activitat està ambientada en el context d’una empresa. És 
bo que els alumnes es trobin amb situacions que han de prendre 
decisions com si treballessin en una empresa. Han de veure 
possibles situacions reals que es poden resoldre amb les 
Matemàtiques que estan aprenent. En aquest cas es planteja la 
presa de decisions d’un nou producte que una empresa de làctics vol 
llençar al mercat: un batut de xocolata blanca, el nou “Xocoblanc”! 

La idea és que dissenyin el recipient d’aquest nou producte tenint en 
compte que l’empresa valora la innovació, però també l’estalvi en el 
cost de fabricació del recipient. L’activitat només els hi proporciona les següents dades: 

- El producte està pensat per a vendre’l en pacs individuals. Cada recipient ha de contenir 
330 ml de batut “Xocoblanc”.  

- Per a la forma del recipient hi ha quatre opcions: un cilindre, un prisma quadrangular, un 
con o una piràmide quadrangular.  

- El material amb el que es fabricarà el mateix que el dels coneguts Tetra Briks i la 
composició és la següent: cartró (75%), plàstic polietilè (20%) i alumini (5%). L’empresa ja 
treballa amb aquests tipus de materials i el cost de cada un d’aquests és el següent: el 
cartró a 22 cent/m2, el plàstic polietilè 55 cent/m2 a  i l’alumini a 80 cent/m2.  

En cas que estiguem treballant amb un grup de nivell de baix nivell d’aprenentatge, es pot 
obviar l’última part que especifica la composició del material a utilitzar; l’alternativa és 
proporcionar, directament, el preu del material del Tetra Brik (31,5 cent/m). L’activitat, però, 
està pensada per a que sigui lliure, o sigui, a partir d’aquestes dades els alumnes han de 
respondre el què farien. Si el grup té un bon nivell d’aprenentatge és bo comprovar la capacitat 
que té l’alumnat de pensar les diferents opcions (autonomia personal) i veure què necessita en 
cada moment. Si ens trobem en un grup amb un nivell d’aprenentatge més fluix es poden 
proporcionar un seguit d’indicacions: 

- El primer pas és que sàpiguen identificar aquestes quatre figures i les dibuixin a mà alçada 
(a petita escala). 

- Han d’adonar-se que el recipient no ha d’estar ple fins dalt per evitar que el client perdre 
batut al obrir-lo. O sigui, si el contingut ha de ser de 330 ml de batut, el recipient ha d’estar 
preparat per una mica més de capacitat. Així doncs, han de decidir de quina capacitat 
dissenyaran el seu recipient.  

- Han d’establir la relació entre capacitat i volum del recipient i conèixer que 1cm3 = 1ml. 
- Han d’anotar al full de treball les quatre fórmules que ens proporcionen el volum de les 

figures possibles establertes pel disseny del recipient del batut. 
- És el moment d’adonar-se que el volum de la piràmide i del con són una tercera part del 

volum del prisma i del cilindre, respectivament.  
- Ara han d’incentivar la imaginació i establir una alçada i un diàmetre/costat de la base 

adequats per a cada disseny i que compleixin la capacitat establerta en el segon punt. 
- Una vegada ja han fet la proposta dels quatre dissenys, s’han d’adonar que el consum de 

material que facin va en funció de l’àrea del recipient. Així, han de calcular l’àrea dels 
quatre dissenys ja proposats. 

- Amb l’àrea dels quatre recipients podran calcular el cost del material que necessitaran per 
a cada unitat de producte.  

- L’últim punt de l’activitat és la decisió: escollir quin disseny proposen i explicar el per què 
d’aquesta tria. La justificació pot venir donada pel cost del material a utilitzar, per la 
innovació del disseny, per la comoditat de la forma del producte, etc. s 

 

  

Representació amb el 
GeoGebra de les quatre 

figures a estudiar pel 
disseny del recipient. 
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4.3.3 Activitat: Anem amb cotxe 

Es proposa una activitat que permet repassar les simetries i girs de 
figures geomètriques planes. L’activitat està formada per dues parts 
diferenciades. Per començar es proposa a l’alumnat que a partir de 
diversos senyals de trànsit, que indiquin quins són simètriques i que 
dibuixin l’eix o els eixos de simetria. Es recomana aprofitar l’activitat 
per indicar per a que serveixen aquets senyals. 

És un treball que poden pensar de manera individual i posteriorment 
discutir els resultats per parelles o en el conjunt de la classe. En la 
següent imatge es mostren les 20 senyals de trànsit proposats per a 
treballar la simetria: 
 

     

     

     

     

 

 
 
A la segona part de l’activitat es parla sobre diferents tipus de logotips de diferents marques de 
cotxes. Es demana el següent: 

- Buscar tres logotips de marques de cotxes que, a més de tenir elements geomètrics, 
siguin figures simètriques respecte a un eix. 

- Buscar tres logotips de marques de cotxes que, a més de tenir elements geomètrics, 
siguin figures simètriques respecte a més d’un eix. 

- Buscar un logotip de marca de cotxe que es pugui obtenir a partir d’una figura donada per 
mitjà de girs d’aquesta.  

- Dissenyar un logotip per a una marca imaginària de cotxe que compleixi alguna condició 
de les que s’ha trobat en els anteriors logotips. 

En els quatre apartats han d’indicar quins és l’eix o els eixos de simetria i els girs, 
respectivament. Per a aquesta segona part els alumnes han de saber ja què són les simetries i 
els girs. S’incentiva l’autonomia personal de l’alumnat fent que busquin per Internet el que s’ha 
demanat i es fomenta la capacitat creativa dels joves fent que dissenyin un logotip donada 
alguna condició. 

  

Il·lustració dels 20 senyals de trànsit per estudiar la simetria. 
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4.4 Bloc de mesura 

ACTIVITAT Estrella de 
Hollywood Volen una discoteca Dibuix de l’aula de 

tecnologia 

Unitat didàctica Figures planes. Figures planes.  
Factor escala i dibuix 
en perspectiva. 

Contingut 
matemàtic 

Fer ús d’instruments 
de mesura particulars 
per tal de calcular el 
perímetre i l’àrea 
d’una figura poc 
corrent. 

Mitjançant el 
GeoGebra, es treballa 
el concepte de 
baricentre. 

Es treballa amb 
diferents instruments 
de mesura per tal de 
fer reproduccions a 
escala en dues i tres 
dimensions. 

Gestió de l’alumnat  Treball individual. Treball en parelles. 
Treball en grups de 
quatre alumnes. 

Temporalització i 
gestió de l’activitat 

atenent a la 
diversitat 

10. Una sessió: s’explica 
l’activitat i es deixa 
que pensin, 
individualment, la 
millor manera de 
mesurar. Al final, es 
comparen els 
resultats amb el 
company. 

Una sessió: es 
proporcionen les 
indicacions 
necessàries i els 
alumnes treballen per 
parelles per tal de 
trobar la solució al 
problema. Si el nivell 
del grup és baix, es 
pot fer l’activitat entre 
tot el grup. 

Tres/quatre sessions: 
l’explicació de la 
pràctica ja ve 
segmentada en 
quatre activitats. Si no 
es pot dedicar tantes 
sessions es poden fer 
algunes parts a casa. 
En cas que el nivell 
d’aprenentatge sigui 
força bo, es proposa  
la quarta activitat; si 
no, es recomana fer 
les tres primeres. 

Treball per 
competències 

Competències: 
1, 2, 4, 5, 6. 

Competències: 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Competències: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Connexions entre 
assignatures 

Aprofitant la 
contextualització de 
Hollywood, es podria 
lligar l’activitat amb 
l’assignatura de 
Llengua estrangera. 

-  

Aquesta activitat és 
idònia per establir 
connexions amb 
l’assignatura de 
Tecnologia. Poden 
construir l’hipsòmetre 
i, fins i tot fer una 
maqueta de l’aula. 
A Plàstica es pot fer, 
sobre paper, el dibuix 
en perspectiva. 

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 
3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 
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4.4.1 Activitat: Estrella de Hollywood 

Per fer una introducció a aquest quart bloc es proposa una activitat 
que valora la capacitat de l’alumnat per mesurar sense instruments 
de mesura. L’exercici és mesurar la mà del company. El context se 
situa en imaginar que el company de classe s’ha convertit en una 
estrella de Hollywood i pròximament se li dedicarà una estrella al 
Passeig de la Fama del districte de la ciutat de Los Ángeles 
(Califòrnia, Estats Units d’Amèrica). 

“Uns mesos abans  col·locar la rajola, encara no disposen dels 
motlles de la mà del company (està vivint a Catalunya i fins d’aquí a 
un mes li és impossible viatjar a Los Ángeles). L’empresa que es dedica a fer el disseny 
d’aquestes rajoles necessita saber el màxim d’informació de la forma de la mà. Aquest 
company ha recordat que ets una persona molt àgil (mentalment parlant) i et truca per 
demanar-te ajuda.” 

L’activitat doncs, proposa mesurar el perímetre i l’àrea de la mà. Altra vegada, en funció de les 
necessitats dels alumnes, es pot fer l’exercici amb més o menys instruccions. 

- Es col·loca la mà sobre un paper i es repassa el perfil.  
- S’uneix, amb una recta, l’inici i el final de manera que quedi una figura tancada. 
- Disposem d’un regle per a mesurar: cal fer una estimació del perímetre i de l’àrea 

de la mà. 
- Tan sols disposem del nostre DNI i d’una moneda de 10 cèntims. Els costats del 

carnet mesuren 85,60 mm d’ample per 53,98 mm d’alt i la moneda fa 19’75 mm de 
diàmetre. Amb aquests estris fer una estimació del perímetre i de l’àrea. 

- Comparar els resultats obtinguts del perímetre i de l’àrea de la mà del company, 
justificant quin mètode consideren més precís. 

L’exercici permet comprovar l’agilitat que tenen mesurant, prenent decisions, comparant 
resultats, etc. L’alumne ha d’adonar-se que s’ha de treballar només amb centímetres o 
mil·límetres i ha de decidir com dóna el resultat. Ha de discutir amb el company quins resultats 
ha obtingut i comprovar si les mesures obtingudes tenen sentit amb la realitat. És una activitat 
de mesura diferent a la que segurament estan acostumats. Com que el bloc de mesura 
acostuma a programar-se després de la geometria, es dóna per suposat que els alumnes 
coneixen el càlcul d’àrees de  les figures planes. La curiositat de l’exercici ve donada pel fet 
que no es vol conèixer el perímetre i l’àrea d’una figura habitual. Els alumnes han de veure que 
es poden trobar amb situacions on els resultats no siguin precisos i per això cal fer estimacions.    

  

 

Quadre que ens il·lustra el material necessari per a fer aquesta activitat. 
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4.4.2 Activitat: Volen una discoteca 

El GeoGebra és un software matemàtic ideal per a l’educació de les 
Matemàtiques a l’escola. Es pot aprofitar a tots els cursos i per això es 
planteja una activitat que es fa amb l’ús exclusiu del GeoGebra. 
Aquesta activitat també es pot resoldre sobre paper, però si es tenen 
els mitjans necessaris és convenient que l’alumnat es familiaritzi amb 
aquest programa que ofereix tantes possibilitats. 

Així doncs, l’objectiu d’aquesta activitat és que decideixin on col·locar 
una discoteca. El plantejament és el següent: 

“Quatre pobles de la comarca de l’Urgell estan debatent on es construirà una discoteca. Els 
quatre alcaldes corresponents van prometre aquesta discoteca que el jovent ja feia temps que 
reclamava. Com que són força a prop els uns dels altres, han decidit fer una sola discoteca que 
satisfaci a tots els habitants dels quatre pobles i així s’estalvien força diners. De totes maneres, 
no hi ha prou capital i sembla que la cosa va per llarg. Tot i la lentitud del projecte, de moment 
s’està decidint on es construirà la discoteca. Els quatre pobles que estan debatin sobre aquest 
tema són els següents: Tàrrega, Anglesola, Verdú i Bellpuig. 

Cap dels pobles vol la discoteca dins del seu municipi (per estalviar-se problemes amb el 
soroll), però tots el volen el més a prop possible (per a que els joves no ho tinguin massa lluny). 
Veient que no es posen d’acord, l’ajuntament de Bellpuig, finalment, decideix sortir del projecte 
al·legant que, al ser el poble més llunyà, no hi té res a fer. Va passant el temps i no s’acaben 
de posar d’acord. Finalment, i sota la pressió dels ciutadans que reclamen la discoteca, 
decideixen buscar el punt mitjà entre aquests tres pobles.” 

Fent ús del GeoGebra, es demana a l’alumnat que busquin aquest punt equidistant als tres 
pobles (Tàrrega, Anglesola i Verdú). Per a aquesta exercici, doncs, queda evident que tan es fa 
ús de la geometria (bloc d’espai i forma) com de la mesura. Són dos blocs que acostumen a 
anar força lligats i aquesta activitat n’és un clar exemple: podria classificar-se en qualsevol dels 
dos blocs. 

Resulta interessant la segona part de l’activitat on es demana que trobin el punt on hagués anat 
la discoteca en cas que el poble de Bellpuig no s’hagués fet enrere. Per a fer-ho, cal seguir el 
criteri de trobar el punt mig entre els quatre municipis. Quan ho facin han de comparar la 
distància de Bellpuig a aquest possible punt i la distància que hi ha de Bellpuig al punt destinat 
per a la discoteca. Els alumnes s’adonaran que el punt escollit per a construir-hi la discoteca 
queda més a prop que si Bellpuig hagués participat al projecte. A partir d’aquí es pot comentar 
amb tot el conjunt de la classe perquè passa això i debatre si creuen que l’ajuntament de 
Bellpuig es va retirar del projecte perquè ja tenia previst que passaria això. 

  

Representació amb 
GeoGebra de la cerca 
dels punts per col·locar la 
discoteca sobre el mapa 
que engloba els quatre 
municipis. 
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4.4.3 Activitat: Dibuix de l’aula de tecnologia 

La intenció d’aquesta activitat és que els estudiants hagin de posar 
en pràctica diversos aspectes treballats al llarg de l’assignatura i 
hagin de relacionar i aplicar aquests conceptes fora l’aula. Així 
doncs, per a aquest exercici s’ha escollit un entorn que no sigui la 
pròpia classe a la que estan acostumats a treballar asseguts.  

El context és l’aula de tecnologia i, per grups, han de fer el plànol i el 
dibuix en perspectiva de l’aula. Amb aquesta pràctica hauran de 
prendre decisions sobre unitats i escales apropiades, utilitzar 
nombres decimals per expressar una mesura, fer ús de la 
proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir mesures indirectes i, sobretot, utilitzar 
instruments per a mesurar angles i longituds d’un context real. 

Per a dur a terme la primera part de la pràctica s’ha decidit que l’alumnat treballi en grup petit 
cooperatiu, concretament format per quatre alumnes. Per a prendre i anotar mesures es creu 
necessari treballar en equip, però que aquest sigui prou petit per tal que cada membre prengui 
alguna responsabilitat. Aquests grups estaran formats seguint un criteri el més heterogeni 
possible, segons la capacitat de treball individual. D’altra banda, l’elecció de treball en grup ve 
condicionada pel fet d’incorporar la competència comunicativa: en el dia a dia acostumen a 
treballar individualment o en parelles i fóra bo que s’acostumessin a fer-ho en grup. 

La segona part de la pràctica, es creu convenient que sigui individual per tal que cada alumne 
sigui capaç d’aplicar sobre paper allò que, prèviament, han treballat en equip. Així, l’entrega de 
la feina serà personal. De totes maneres, l’organització dels grups de treballs es pot dur a 
terme en funció del grup; si funciona bé el treball conjunt, es pot fer tota la pràctica en grups de 
quatre.  

La pràctica consisteix en reproduir sobre paper el plànol de l’aula de tecnologia, en dues 
dimensions, i del conjunt de l’aula, en tres dimensions. El pes de la pràctica recau en el plànol 
general de l’aula i per a fer-lo, primer de tot cal que els alumnes, per grups, facin un esbós 
d’aquest plànol per tal d’anotar-hi les mides. D’altra banda, caldrà que els alumnes dibuixin 
l’aula en tres dimensions, per tal de treballar, posteriorment, les figures amb volum. Tot seguit, 
cada grup ha da prendre les mesures necessàries per a reproduir l’aula sobre paper i els seus 
elements bàsics: la porta, la tarima, la taula del professor/a i les taules dels alumnes (ignorant 
els tamborets, els prestatges i altres elements per tal de simplificar el dibuix). Per al segon 
dibuix cal que els alumnes prenguin les mides de l’alçada del sostre i de la porta, les de la 
pissarra i de les finestres.  Un cop ja es tenen les dades necessàries, l’activitat consisteix en 
reproduir la realitat sobre el paper i aquesta feina l’han de fer individualment. 

- Què necessiten? 
� Cinta mètrica llarga. 
� Hipsòmetre � L’han construït en una altra sessió o a l’assignatura de tecnologia. 
� Paper mil·limetrat. 
� Regle. 

- Què saben? Coneixen el sistema mètric internacional i saben com han d’utilitzar el 
material necessari (cinta mètrica, hipsòmetre, regle) per a prendre les mesures 
necessàries. D’altra banda, han estudiat la semblança de triangles i la proporcionalitat 
geomètrica.  

La segona sessió es desenvolupa a l’aula habitual. Un cop amb les mesures necessàries en 
mà, els alumnes hauran de decidir les escales que volen aplicar, respectivament, per tal de fer 
el dibuixos necessaris de les activitats següents. A l’activitat 3, cal que dibuixin, individualment, 
el plànol de l’aula, tot indicant les mesures reals. A l’activitat 4, treballaran en parelles i fent ús 
del Geogebra per tal de reproduir el dibuix de l’aula en tres dimensions. Aquesta última part de 
la pràctica es pot obviar si el temps és just o si el nivell general d’aprenentatge és baix. De 
totes maneres, com ja s’ha dit en altres ocasions, és interessant que els alumnes aprenguin a 
fer funcionar el GeoGebra amb força normalitat. 
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La pràctica es realitza seguint un ordre determinat: 

ACTIVITAT 1 : Realitzar els croquis (en dues i tres dimensions) de l’aula de tecnologia. 

ACTIVITAT 2 : Prendre les mesures necessàries per a fer la reproducció de l’aula. 

ACTIVITAT 3 : Reproduir el plànol de l’aula en el paper mil·limetrat. 

ACTIVITAT 4 : Reproduir el dibuix de l’aula en perspectiva, fent ús del Geogebra. 

Pel que fa a l’activitat 2 que és la que posen en pràctica l’ús dels instruments de mesura, se’ls 
hi pot oferir les següents instruccions que els permetrà anar més segurs i no despistar-se en la 
presa de mesures: 

 
El dia abans a realitzar aquesta sessió, cal recordar als alumnes que portin el material 
necessari. La pràctica té una duració de dues sessions, distribuïdes tal i com s’especifica a 
continuació. 

La primera sessió es desenvolupa a l’aula de tecnologia. Per començar, els grups cal que 
dibuixen els croquis necessaris que serviran, posteriorment, de suport per a escriure-hi les 
mesures preses. Quan es porti a terme l’activitat 2, cal que els alumnes segueixin un ordre 
determinat, per tal de no destorbar els uns als altres a l’hora de prendre les mesures (segons el 
nombre grups: uns comencen a prendre mesures de les parets, altres de la tarima, altres de les 
taules, etc). El/la professor/a s’encarregarà de mantenir l’ordre al llarg de l’activitat i de resoldre 
els dubtes o conflictes que puguin sorgir al prendre les mesures.  

La segona sessió es desenvolupa a l’aula habitual. Un cop amb les mesures necessàries en 
mà, els alumnes hauran de decidir les escales que volen aplicar, respectivament, per tal de fer 
el dibuixos necessaris de les activitats següents. A l’activitat 3, cal que dibuixin, individualment, 
el plànol de l’aula, tot indicant les mesures reals. A l’activitat 4, treballaran en parelles i fent ús 
del Geogebra per tal de reproduir el dibuix de l’aula en tres dimensions. 

Aquesta pràctica pot establir lligams amb altres assignatures. Es proposen els següents treballs 
per a relacionar el treball dels alumnes amb d’altres matèries: 

- Tecnologia: per una banda es pot fer la construcció de l’instrument de mesura 
(l’hipsòmetre). D’altra banda, un cop realitzada la pràctica a Matemàtiques, es pot fer la 
construcció d’una maqueta de l’aula de Tecnologia (es poden utilitzar materials com fusta, 
plàstics, metalls, etc.). 

- Plàstica: fent ús de les mesures reals i del treball amb el Geogebra, es pot fer el dibuix 
(sobre paper) en perspectiva de l’aula de Tecnologia amb tots els seus elements (taules, 
tamborets, pissarra, finestres, etc.). 

 

 

Per al PLÀNOL de l’aula de Tecnologia cal que mesureu: 
- Llargada i amplada de l’aula. 
- Llargada i amplada de les taules. 
- Llargada i amplada dels tamborets. 
- Llargada i amplada de la tarima. 
- Amplada de les finestres i de la pissarra. 
- Amplada de la porta. 
- Amplada i profunditat dels prestatges.  

Per al dibuix en PRESPECTIVA de l’aula cal que anoteu les següents mides: 
- Alçada, amplada i profunditat de l’aula � Això implica mesurar el terra i les parets. 
- Alçada i amplada de les finestres. 
- Alçada i amplada de la porta. 
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4.5 Bloc d’estadística i atzar 

ACTIVITAT Juguem al bingo Informació 
enganyosa L’atur a Catalunya 

Unitat didàctica Probabilitat. Estadística. Estadística. 

Contingut 
matemàtic 

Calcular probabilitats 
d’esdeveniments a 
partir de la regla de 
Laplace. 

Saber reconèixer les 
manipulacions de la 
informació en la 
publicitat o les 
notícies. Càlcul de 
percentatges i 
representació de 
gràfics.  

Mitjançant l’Excel i a 
partir d’una situació i 
unes dades fer el 
tractament estadístic 
d’aquestes i treure’n 
conclusions. 
Reconèixer els 
paràmetres 
estadístics i fer 
representació de 
gràfics. 

Gestió de l’alumnat  Treball amb tot el 
conjunt de la classe. 

Treball individual o 
per parelles. 

Treball per parelles. 

Temporalització i 
gestió de l’activitat 

atenent a la 
diversitat 

11. Una sessió: es juga 
una partida al bingo i 
es contesten les 
preguntes plantejades 
(o amb l’ordre invers). 

Una sessió: en funció 
del nivell 
d’aprenentatge del 
grup es proporciona 
un ensenyament més 
pautat o lliure.  

Una sessió: s’explica 
l’activitat i van seguint 
els passos per a 
resoldre-la. En funció 
del ritme es pot 
demanar que busquin 
les dades necessàries 
o donar-los la taula 
directament. 

Treball per 
competències 

Competències: 
1, 4, 5, 6, 8. 

Competències: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Competències: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Connexions entre 
assignatures -  -  

Es poden establir 
lligams amb 
l’assignatura de 
Ciències socials per 
tractar el tema de 
l’atur amb més 
profunditat. 

 
1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2.Competència artística i cultural. 
3.Tractament de la informació i competència digital. 
4.Competència matemàtica. 
5.Competència d'aprendre a aprendre.  
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
8.Competència social i ciutadana. 
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4.5.1 Activitat: Juguem al bingo 

Aquesta activitat pretén que aprenguin jugant. És una activitat lúdica 
amb rerefons didàctic. En relació a la probabilitat, es proposa jugar al 
bingo per tal que vegin amb els propis ulls les qüestions de l’atzar. 
Segurament, l’alumnat ja coneix el joc o hi ha jugat alguna vegada, 
però per començar l’activitat es fa una petita introducció i 
s’estableixen les següents condicions: 

- El nostre bingo és de 90 boles numerades de l’1 al 90. 
- Cada cartró té 27 caselles distribuïdes en 3 files i 9 columnes. 
- Cada cartó té 15 caselles numerades i les 12 restants “en blanc”. 
- Els nombres vénen ordenats per columnes de manera que a la primera pot haver-hi els 

números de l’1 al 9, a la segona del 10 al 19, a la tercera del 20 al 29 i així successivament 
fins a l’última columna que pot tenir del 80 al 90. A continuació es mostra un cartró 
d’exemple:  

 

 

 

 

A continuació es proposen algunes situacions a treballar amb l’alumnat: 

- Quina és la probabilitat de... 
Treure el 37. 
Treure l’1 i el 90. 
Treure un nombre parell. 
Treure un nombre senar. 
Cantar fila, suposant que jugues sol. 
Cantar bingo, suposant que jugues sol. 
Cantar fila, suposant que jugueu dues persones. 
Cantar bingo, suposant que jugueu dues persones. 
Cantar fila, suposant que jugueu tota la classe. 
Cantar bingo, suposant que jugueu tota la classe. 

Està pensat treballar l’activitat entre tota la classe i seguint les indicacions del professor. Es pot 
plantejar de dues maneres diferents: o bé es prova de jugar i després es treballen les 
probabilitats, o bé es fa una introducció a la probabilitat per després posar-ho en pràctica 
jugant. De totes maneres, és convenient fer, almenys, una partida per tal que l’activitat tingui 
una vessant més pràctica per tal que sigui més fàcil treballar.  

  



Material didàctic per a un ensenyament competencial de les Matemàtiques 38 

4.5.2 Informació enganyosa 

Aquesta activitat pretén que l’alumnat s’adoni de la importància de 
l’estadística però, sobretot, de la importància del bon ús d’aquesta. 
Les xifres no ens enganyen encara que sovint l’home les manipula. 
L’activitat fomenta l’esperit crític que permet detectar errors 
d’interpretació a les publicitats d’alguns productes o a les notícies 
d’alguns mitjans de comunicació. Per a això cal ensenyar-los a 
pensar estadísticament i és el que es vol incentivar amb aquesta 
activitat. Està pensada per a que sigui totalment guiada pel professor 
i que serveixi per discutir amb el conjunt de la classe i aprofitar el 
debat per a que treballin amb percentatges i gràfics. 

El primer exercici presenta quatre productes que poden trobar a qualsevol supermercat i que 
garanteixen una oferta. Cal que s’adonin si l’oferta de cada producte està ben indicada o és 
enganyosa. Són quatre productes que inclouen un tant per cent gratuït, però ho anuncien de 
diferent manera en cada cas. És bo que siguin conscients del què suposa que et regalin un cert 
tant per cent. Aquest percentatge s’aplica sobre el contingut del producte total o sobre el 
contingut inicial? També és convenient que siguin crítics respecte la manera d’expressar 
l’oferta: alguns productes ho indiquen amb “+” davant del tant per cent, d’altres especifiquen (en 
petit) quina quantitat s’afegeix i d’altres simplement posen el tant per cent sense indicar res 
més.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon exercici de la pràctica té la finalitat d’ensenyar a ser crítics amb la premsa i no 
creure’s tot el que ens diuen. Es presenten tres exemples de diferents mitjans de comunicació 
que manipulen la informació.  

28+14 

Capacitat nou recipient: 100 ml 
Oferta: “+33% gratis” 
Capacitat recipient original: 75 ml 

Capacitat nou recipient: 498 g 
Oferta: “GRATIS 33% 375g + 123 g” 
Capacitat recipient original: 375 g 

Capacitat nou recipient: 166 ml 
Oferta: “33% Gratis” 
Capacitat recipient original: 125 ml 

Capacitat nou recipient: 42 unitats 
Oferta: “50% Gratis 28+14” 
Capacitat recipient original: 28 unitats 

Imatge dels quatre productes per treballar les ofertes que s’indiquen. 
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Retall d’un titular que 

es contradiu amb la 

informació del subtítol. 

El primer cas és un gràfic que informa sobre 
la taxa d’atur de l’estat espanyol respecte les 
taxes d’atur de la Zona Euro i la Unió 
Europea (dades de l’agost de 2010). La taxa 
espanyola dobla la de la Zona Euro i la de la 
UE, de manera que la barra que representa a 
Espanya hauria de ser el doble d’alta que les 
altres dues. És fàcil de veure que no es 
respecta la proporció i dóna la impressió que 
la diferència amb Europa no és tan gran. Una 
vegada l’alumnat s’ha adonat de la 
manipulació, és interessant que provin de 
reconstruir el gràfic amb les proporcions 
adequades.  

 
El segon cas és un gràfic que informa sobre les inversions del govern central a tres comunitats 
autònomes (Catalunya, Andalusia i Madrid). És convenient que s’adonin que les barres no 
guarden proporció. És una manipulació de la informació força comuna ja que l’eix vertical no 
comença al zero (totalment respectable) per tal d’augmentar la sensació de disminució en les 
barres. A més, per a que el gràfic 
fos realment informativa hauria 
d’informar de la inversió d’euros per 
habitant (considerant que les cada 
comunitat autònoma té un nombre 
d’habitants diferent).  Anotar, a més, 
que en el les comunitats autònomes 
de Catalunya i Andalusia, el fons 
d’inversió no està inclòs en les xifres 
que es mostren, mentre que a la 
comunitat madrilenya sí (aquest 
punt se’ls hi pot comentar o obviar-
ho). En aquest primer exemple, cal 
que facin el següent: 

- Adonar-se, amb l’ajuda del professor, de la manipulació de la informació del gràfic. 
- Reconstruir el gràfic amb l’eix vertical començant al zero i veure’n la diferència amb el 

gràfic original. 
- Reconstruir l’anterior gràfic amb una nova variable: “milions d’euros per habitant” i 

veure’n la diferència amb el gràfic original. 

Per últim, es presenta el següent titular d’un diari (gener de 2012) que assegura que la majoria 
dels joves recolza els anomenats “minijobs”. Just al subtítol es quantifica aquesta majoria: “el 
49.6% de los menores de 30 años respalda empleos a tiempo parcial con sueldos bajos.” El 
49,6% és majoria i el 50,4% restant és minoria? D’altra banda, fins a quina edat es pot definir la 
joventut? Aquest últim cas està pensat per parlar-ne conjuntament i es pot proposar que 
busquin una notícia en la que es manipulin les estadístiques. 

 

 

  

Gràfic de la taxa d’atur que no reflexa la realitat. 

Gràfic de la inversió del govern central que no reflexa la realitat. 
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4.5.3 Activitat: L’atur a Catalunya 

Tot seguit, es presenta una activitat de recerca. Una part molt 
important de l’estadística és la recollida de dades. Per fer en aquest 
nivell de secundària es poden organitzar treballs per fer en grups i 
per treballar al llarg del curs. Hi ha infinits temes a proposar o que 
poden escollir ells mateixos per tal que en facin un anàlisi estadístic a 
partir de la recollida de dades que ells mateixos han de dissenyar. 
Sovint l’estadística és un bloc que s’abandona per diversos motius, 
però l’excusa acostuma la falta de temps. És possible que falti temps 
per explicar tot el que està treballat, però es poden buscar 
alternatives com la que proposo: fer un treball d’estadística, per 
treballar amb grups al llarg del curs, que respongui alguna pregunta inicial.  

En aquest apartat, però, es proposa una activitat en la que la recollida de dades ja bé donada, 
però que s’ha de cercar. La idea és que, en parelles, busquin el que necessiten a la pàgina web 
de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) : http://www.idescat.cat/ 

La qüestió plantejada per a que analitzin és la següent: “Quina és la taxa d’atur de Catalunya, 
segons l’edat i el sexe?”. Tot seguit s’especifiquen els passos que hauran de seguir: 

1. Busqueu a la pàgina web d’Idescat la informació necessària per a resoldre la qüestió. 
Enllaç corresponent: 
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=775&PAR
ENT=25&CTX=B#FROM 

 
2. Observeu les dades de la taula i expliqueu de què us informen.  
Cada quants anys tenim informació? Quins anys et sembla que et falten? Quins intervals d’edat 
ens dona la taula? Et semblen adequats? 
 

 
3. Fent ús de l’Excel construïu una graella amb els percentatges corresponents a cada cas. 
Identifiqueu la mitjana d’atur per a cada grup d’edat i sexe i globalment. 

4. Fent ús de l’Excel construïu els gràfics, per a cada cas, que millor representen la situació.  

L’activitat es pot organitzar segons el nivell d’aprenentatge de l’alumnat: 

- Si hi ha un nivell baix es pot donar l’enllaç directe a les dades que es necessiten i a 
l’hora de fer l’anàlisi es pot treballar conjuntament de manera que vagin seguint les 
instruccions del professor.  

- Si el grup té un nivell més avançat es pot fer l’activitat tan lliure com es vulgui. Per una 
banda, se’ls hi planteja la pregunta i ells mateixos han de fer la recerca per la pàgina 
web d’Idescat. D’altra banda, si coneixen suficientment l’Excel es pot deixar que vagin 
fent per lliure i que preguntin el que necessitin.  

Es pot aprofitar per debatre sobre l’atur present avui en dia i que el comparin amb el de les 
dades treballades. Aquesta activitat ha estat inspirada amb el conjunt de propostes que ofereix 
la pàgina web aprenestadística.gencat.cat. Cal considerar que aquesta web ofereix una 
multitud d’activitats, com la que s’ha presentat, per a que l’alumnat treballi el tractament de la 
informació en diferents àmbits.   

Taxa d’atur per edat i sexe a Catalunya. Font: Idescat. 
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5. ENQUESTA A L’ALUMNAT

Com que aquest treball recull un conjunt d’activitats amb la intenció d’apropar les 
a l’alumnat, és convenient saber què pensa aquest jovent respecte les 
manera d’ensenyar-la. Així, s’ha dissenyat una enquesta per tal de pode
nostres alumnes (veure l’Annex I
tres centres concertats de la província de
grups i amb diferent professorat. No es tracta doncs, que avaluïn un professor concret, sinó que 
opinin sobre l’ensenyament de les 
manera anònima per tal que siguin el més si

No és l’objectiu d’aquest treball estudiar les relacions que hi ha entre les variables, però de cara 
a un posterior estudi es podrien establir certes relacions que segurament resultarien força 
curioses. Per a aquest treball, però no es 
escoles o tipus d’estudiants, tan sols es vol tenir una idea 

A continuació es mostra la representació de les dades obtingudes a partir
 

 
 
 
M'agrada venir a l'escola.  
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5. ENQUESTA A L’ALUMNAT  

Com que aquest treball recull un conjunt d’activitats amb la intenció d’apropar les 
a l’alumnat, és convenient saber què pensa aquest jovent respecte les Matemàtiques

la. Així, s’ha dissenyat una enquesta per tal de poder reflectir l’opinió dels 
(veure l’Annex II). Aquest qüestionari l’han respost alumnes de 3r d’ESO de 

la província de Barcelona. En total són 174 alumnes distribuïts en 5 
grups i amb diferent professorat. No es tracta doncs, que avaluïn un professor concret, sinó que 
opinin sobre l’ensenyament de les Matemàtiques. Aquests alumnes han respost l’enquesta de 
manera anònima per tal que siguin el més sincers possible.  

No és l’objectiu d’aquest treball estudiar les relacions que hi ha entre les variables, però de cara 
a un posterior estudi es podrien establir certes relacions que segurament resultarien força 
curioses. Per a aquest treball, però no es pretén estudiar les similituds o diferències entre 
escoles o tipus d’estudiants, tan sols es vol tenir una idea del què opina el nostre alumnat.

A continuació es mostra la representació de les dades obtingudes a partir d’aquesta enquesta:

 
 

  M'agrada estudiar.   
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Com que aquest treball recull un conjunt d’activitats amb la intenció d’apropar les Matemàtiques 
Matemàtiques i la 

r reflectir l’opinió dels 
. Aquest qüestionari l’han respost alumnes de 3r d’ESO de 

alumnes distribuïts en 5 
grups i amb diferent professorat. No es tracta doncs, que avaluïn un professor concret, sinó que 

. Aquests alumnes han respost l’enquesta de 

No és l’objectiu d’aquest treball estudiar les relacions que hi ha entre les variables, però de cara 
a un posterior estudi es podrien establir certes relacions que segurament resultarien força 

estudiar les similituds o diferències entre 
a el nostre alumnat. 

d’aquesta enquesta: 
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Entenc millor les Matemàtiques  fent activitats que 
escoltant al professor. 

Prefereixo el treball individual envers en grups o 
per parelles. 

 

Valoro fer activitats interactives a l'aula seguint  
les instruccions del professor. 

 

M'he d'esforçar més fent activitats 
contextualitzades que resolent càlculs rutinaris. 

 

M'agraden les Matemàtiques, en general.  
 

 
 
 
 
 
Quina nota de Matemàtiques vas treure l'any passat?  
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L'assignatura de Matemàtiques  és una de les 
meves preferides. 

 

M'agrada treballar amb el llibre de text a l'aula, 
més que amb l'ordinador. 
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Has fet mai alguna sortida per treballar 

 

 

A casa, utilitzo l'ordinador per treballar.
 

 

A casa, utilitzo l'ordinador per oci.

 

Quants programes informàtics per treballar 
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Has fet mai alguna sortida per treballar Matemàtiques fora l'aula? 

treballar.   A casa, utilitzo Internet per treballar.

casa, utilitzo l'ordinador per oci.  

  

Quants programes informàtics per treballar Matemàtiques coneixes? 
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A casa, utilitzo Internet per treballar.  
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L'ús de l'ordinador pot millorar el meu 
aprenentatge de les Matemàtiques. 

 

 

 

  

 

Considero que saber Matemàtiques és essencial per l a vida quotidiana.  
 

 
 
 
Què t'agradaria fer quan acabis l'escola? 
 

 

A partir d’aquestes estadístiques descriptives es poden destacar algunes conclusions. En 
general, no els hi agrada massa anar a l’escola i, encara menys, estudiar. Els hi agrada més 
les Matemàtiques que l’assignatura en sí. En canvi, tenen notes força bones de l’assignatura 
Matemàtiques del curs passat (un 90’75% dels alumnes de l’estudi, la van aprovar) i 
majoritàriament volen estudiar el Batxillerat científic-tecnològic (33,14%) o el social (25%) que 
són els dos batxillerats amb assignatura de Matemàtiques.  

No destaca cap resposta (entre les cinc possibles) respecte l’ús de l’ordinador a l’aula i el 
treball en grup. D’altra banda, sembla ser que, en general, entenen més les Matemàtiques fent 
activitats que escoltant al professor i valoren positivament les activitats interactives a l’aula. Per 
a entendre millor les Matemàtiques prefereixen, en general, fer ús de material per manipular 
que de l’ordinador. Aquests alumnes fan força ús de l’ordinador i d’Internet tan per a treballar 
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L'ús de material per manipular pot millorar el meu 
aprenentatge de l'assignatura. 
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com per a l’oci; en canvi, el 28’16% no ha sabut anomenar cap programa informàtic per 
treballar Matemàtiques. Els programes més coneguts són el GeoGebra i l’Excel.  Per últim, 
destacar que són alumnes que, en general, consideren que saber Matemàtiques és essencial 
per a la vida quotidiana.  

A més d’aquestes preguntes de respostes múltiples ja donades, se’ls hi preguntava quins 
conceptes recordaven haver après aquest curs (si en tenien bon o mal record) i se’ls hi 
proporcionava un espai per si volien afegir-hi quelcom. Tot seguit es mostra una selecció 
d’aquests comentaris (per una còpia dels comentaris originals, veure l’Annex II).  

 

 

 

  

 

  

“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.” 

“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.” 
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6. CONCLUSIONS 

Aquest treball és el pas entre ser estudiant i ser professora. Es tanca una etapa de molts anys 
d’aprenentatge i se n’obre una altra en què aprendré ensenyant. Sempre m’ha atret la 
docència, però les pràctiques realitzades en un centre durant aquest curs m’han ajudat a 
acabar-me de decidir. Aquesta memòria és el resultat d’un curs intens d’experiències viscudes 
tant a les aules del màster com a les aules del centre de pràctiques. Si prèviament no 
haguessin existit aquestes vivències, el treball no seria el mateix i la idea que el sustenta 
tampoc. En aquest temps m’he convençut que es pot millorar l’aprenentatge de les 
Matemàtiques en les nostres aules. Com? Començant per apropar-les a l’alumnat, aquest és el 
primer pas, per fer-les més accessibles a les seves necessitats.  

El punt de partida d’aquest apropament és el mateix que ha servit com a punt de partida a 
l’hora de confeccionar aquest treball. Els seus objectius també engloben el fet de vetllar per un 
treball competencial de les Matemàtiques. En el currículum de l’ESO vénen definides les vuit 
competències, una de les quals és la matemàtica. És essencial treballar les Matemàtiques des 
de qualsevol assignatura perquè no quedin isolades ni específicament delimitades a un àmbit 
acadèmic, allunyades de la totalitat del currículum escolar. Si s’estableix aquests lligams entre 
els diferents departaments didàctics, és un bon començament per aconseguir uns joves més 
competents. Què vol dir fer alumnes competents? Simplement, preparar-los per a la vida real. 
Una fet que pot semblar evident, no ho és tant: l’escola prepara els estudiants per al futur fora 
de l’aula, però no és fàcil assolir-ho.   

Des de l’assignatura de Matemàtiques, és important treballar aquestes competències, en la 
mesura del possible. Mitjançant aquesta memòria, aposto per un treball de les Matemàtiques 
contextualitzades. El fet de treballar l’assignatura amb activitats situades en un context real per 
a l’alumnat ajuda a treballar les competències i que els joves sàpiguen moure’s en qualsevol 
situació fora l’aula. Idear aquest tipus de material no és un treball fàcil, ni molt menys instantani. 
Les activitats s’han de rumiar bé a fi de treballar aquells aprenentatges que es volen 
transmetre. Disfressant-les una mica, amb la intenció d’atreure l’atenció de l’alumnat, la 
contextualització pot esdevenir un fet tan natural com curull de correcció.    

El fet que el material didàctic que s’ofereix vingui organitzat per blocs és, bàsicament per seguir 
un ordre. Tot i així, considero que no totes les activitats s’escauen en un bloc concret i que per 
treballar amb els alumnes no és estrictament necessari seguir l’ordre establert.  

Fent referència, altre cop, a l’objectiu principal d’aquest treball, considero realment essencial 
retallar aquestes distàncies que hi ha entre les Matemàtiques i els joves. L’enquesta ens ha 
donat una idea d’aquestes pors, tot i que els joves han demostrat ser força conscients de la 
importància de les Matemàtiques, en general. Consideren que l’aprenentatge d’aquesta matèria 
és essencial, però la volen el més lluny possible. Aquesta distància és el resultat de la manca 
de contextualització en les activitats a l’aula, la falta de motivació, la por a no entendre i el 
passotisme de no voler millorar, entre altres. Com a mestres, doncs, hem de fer el que estigui a 
les nostres mans per tal de minimitzar aquestes pors i maximitzar la motivació.  

Com a possible línia de futur, per a una aplicació posterior a la realització d’aquest treball, és la 
de dur a terme aquestes activitats amb l’alumnat. Per una banda, m’ha estat essencial 
l’experiència prèvia de les pràctiques al centre per tal de poder idear, amb més seguretat, les 
activitats proposades. D’altra banda, a mesura que anava avançant la realització de les 
activitats, anaven augmentant les ganes de portar-les a la pràctica. Així que estic convençuda 
que, quan tingui l’oportunitat de ser professora d’aquest curs, treballaré les activitats a l’aula i 
n’observaré els resultats. Confio, doncs, en la possibilitat d’una bona metodologia 
d’ensenyament, encarada en cap a l’ús de les competències, per tal de millorar l’aprenentatge 
de les Matemàtiques.   
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