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1. Introducció 

1.1. Antecedents 

Aquest treball neix d’una sèrie d’observacions durant l’estada al centre de pràctiques. Durant 
unes quantes sessions s’ha tingut l’oportunitat d’assistir a les classes d’un grup de diversitat de 
2n d’ESO, i s’ha percebut una falta de motivació en alguns alumnes.  

Pel que s’ha anat veient, no són alumnes amb unes grans dificultats. Simplement tenen més 
dificultats que els seus companys de classe i per tal de seguir millor les explicacions del 
professor o professora fan les assignatures instrumentals en un grup reduït. 

S’ha observat que els moments més crítics són a l’hora de practicar els conceptes apresos a 
classe. Normalment treballen a base de fitxes d’exercicis. Tenen llibre de text, però 
generalment la professora adapta i simplifica el material. Quan han fer els exercicis i corregir-
los, se’ls fa molt llarg i perden la concentració de seguida. Llavors és quan hi ha, sovint, 
conflictes de comportament.  

1.2. Objectiu del treball 

L’objecte del treball és fer una proposta per tal de millorar la motivació i el comportament en el 
moment de practicar els conceptes apresos a classe. Existeixen moltíssimes possibilitats, la 
que s’aporta és només una d’elles. 

Per tal de donar una solució a aquest problema, el que es proposa és crear una pàgina web on 
els alumnes puguin practicar els conceptes que han après amb la professora de matemàtiques 
d’una manera que no se’ls faci pesat, sinó que els cridi d’atenció i els sigui més agradable.  

Aquesta pàgina contindrà recursos propis, és a dir, de pròpia creació, i recursos seleccionats 
externs. Ha de ser una eina de suport a la docència, és a dir, per poder-la utilitzar un cop 
explicats i treballats els conceptes amb la professora. També es pot utilitzar com a eina 
introductòria en alguns casos. 

1.3. La motivació en l’adolescència: aspectes que cal tenir en compte 

El primer que ens hem de preguntar és quins són els condicionants perquè hi hagi o no 
motivació i què podem fer quan tenim una manca d’aquesta a l’aula. 

El professor i psicòleg Luis López Muñoz parla sobre aquest tema1. En primer lloc, fa referència 
als principis bàsics de la motivació. Diu que s’ha de tenir molt en compte que l’alumne té un 
conjunt d’històries passades que defineixen el seu actual autoconcepte. A més, explica que cal 
tenir cura que el nivell d’estimulació de l’alumne no sigui ni deficitari ni excessiu, i cal tenir 
present que hi ha diversos tipus de motivació, i que cadascuna s’ha d’aplicar segons el 
moment. Per exemple, la motivació interna actua a l’hora d’aprendre nous conceptes, en canvi 
la motivació externa actua en tasques rutinàries. 

López Muñoz dóna molta importància a valorar les coses bones de l’alumne, és a dir, a 
reconèixer els seus èxits. Cal, per tant, donar una recompensa a l’esforç. A més, remarca que 
és molt bo que es creï un clima de confiança a l’aula, sempre amb respecte entre uns i altres.  

Un dels aspectes en què incideix López Muñoz és el famós efecte Pigmalió, que consisteix en 
el fet que les expectatives que es tenen sobre l’alumne incideixen directament en els seus 
resultats. Per tant, si es considera que aquest alumne ja no pot fer més, se l’estarà limitant. En 
canvi, si es considera que pot millorar, s’incrementen les seves possibilitats. Tal com deien els 
clàssics Piaget i Vygotski, aquest principi ha de ser coherent i present en les intervencions 
educatives. 

                                                      
1 Article “La motivación en el aula” (2004). Revista Pulso. 
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Un dels elements que més influirà en la motivació dels alumnes és la gestió que es fa de l’aula i 
les rutines. López Muñoz adverteix que cal plantejar-se la manera de fer, i que allò que s’ha fet 
sempre és modificable i millorable. En tot cas, una organització flexible i democràtica farà 
augmentar la motivació dels alumnes i animarà la seva participació. També considera 
indispensable el treball cooperatiu i el foment de l’autonomia de l’alumne, a més del registre 
periòdic dels resultats obtinguts.  

Tal com deia Ausubel, cal tenir present que l’alumne necessita trobar un significat en allò que 
aprèn, i per tant caldrà procurar que el que se li ensenya tingui sentit per ell i connexions amb 
la seva vida real. 

El pedagog José Escaño i la pedagoga María Gil de Serna parlen sobre com motivar als 
alumnes i com ensenyar-los a motivar-se2. Diuen que és important fer de tant en tant activitats 
lúdiques i diferents, però no és convenient mantenir-les sempre.  

Els dos pedagogs parlen de la trampa d’entendre malament el concepte de que cal que hi hagi 
esforç en les tasques escolars. Segons ells, no es tracta de pensar que és inevitable que els 
alumnes s’avorreixin, sinó de fer el possible perquè trobin un sentit a realitzar aquest esforç. 

Escaño i Gil de la Serna sostenen que la motivació ha de ser permanent. Per tant, una activitat 
concreta no ens solucionarà el problema, sinó que cal buscar una motivació que perduri en el 
temps. 

El següent quadre, extret de l’article referenciat anteriorment, ens dóna una visió de què 
determina la motivació escolar i les seves implicacions. 

 
Figura 1: Motivació escolar. Font: Revista Aula de Innovación Educativa 101 

  

 

                                                      
2 Article “Motivar a los alumnos y enseñarles a motivarse” (2001). Revista Aula de Innovación Educativa. 
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2. Definició i context del problema 

El grup on s’han fet les observacions i en el qual serveix de referència és un grup de 10 
alumnes de 2n d’ESO  procedents de grups classe diferents. La majoria són de famílies 
autòctones, si bé hi ha algun alumne de procedència estrangera. Tot i això, no n’hi ha cap que 
tingui problemes de comprensió de la llengua, ja que tots porten aquí uns quants anys. 

Aquests alumnes tenen algunes dificultats a l’hora de seguir les classes amb el seu grup, i s’ha 
decidit que en les hores de les matèries instrumentals vagin en aquest grup reduït per tal de 
poder seguir millor aquestes matèries. Tot i això, no n’hi ha cap que tingui unes dificultats 
extremes. 

El mètode utilitzat és el següent: fan el mateix temari que els seus companys dels altres grups, 
però la professora els adapta el material. Tots tenen llibre i el segueixen, però la professora fa 
material complementari adaptat al seu nivell.  

Normalment, la seqüenciació és la següent: la professora explica conceptes nous seguint el 
llibre de text i després els passa fotocòpies. Ells fan aquestes fitxes d’exercicis a classe o de 
deures, i les corregeixen tots junts a classe. Llavors enganxen les fitxes a la seva llibreta. De 
tant en tant fan exercicis puntuats, ja que la professora considera que si saben que el que fan 
repercuteix en la seva nota s’hi esforcen més. 

Aquests alumnes solen tenir un comportament inquiet i els costa mantenir l’atenció. En general 
no tenen grans dificultats, però es dispersen fàcilment. Els moments en què els costa més 
concentrar-se és quan han de fer fitxes d’exercicis per practicar els conceptes, i sobretot a 
l’hora de corregir-los. 
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3. Descripció de la solució 

Existeixen diverses maneres que ens serien vàlides per millorar el funcionament d’aquest grup. 
El que es proposa és una eina de suport a les classes que hauria de servir perquè els alumnes 
puguin practicar el que aprenen amb la professora d’una manera més dinàmica i que els motivi 
més. Inicialment es va pensar en materials manipulatius, la qual cosa seria bona per combinar 
amb el que es proposa, però els materials manipulatius són més per aprendre alguns 
conceptes concrets i en alguna sessió determinada.  

La proposta és crear una pàgina web que serveixi com a plataforma per tot el curs. És una eina  
molt flexible. Es pot utilitzar més sovint o menys segons convingui, s’hi poden posar més 
materials o menys i els alumnes hi poden accedir des de casa seva amb un ordinador que 
tingui accés a internet. 

Cal deixar clar que la web servirà com a suport a la docència. Pot servir per introduir algun 
tema a través d’algun recurs (vídeos, per exemple) i per practicar temes que ja s’han treballat a 
classe. No és un mitjà per aprendre els conceptes de nou, això es fa amb la professora a l’aula. 
Per tant, primer es treballarien els conceptes a classe i quan convingués s’aniria a l’aula 
d’ordinadors a fer exercicis. També es podria combinar amb altres exercicis a classe, i com que 
molts dels aplicatius de la web poden disposar d’un registre d’activitat també se’ls podria 
demanar que realitzessin activitats des de casa. 

El fet de tenir aquesta eina permet una cosa tan senzilla com no fer la classe sempre allà 
mateix. Al centre l’aula on estan aquests alumnes és molt petita, i el sol fet d’anar a la sala 
d’ordinadors a realitzar l’activitat serviria com a revulsiu i motivació. 

3.1. Creació de la pàgina web: Google sites 

Procés de creació 

Per tal de crear la pàgina web s’ha utilitzat l’eina Google sites. Aquesta plataforma permet crear 
una pàgina sense tenir grans coneixements d’informàtica i programació, ja que dóna les 
plantilles fetes i és relativament fàcil penjar-hi aplicatius i enllaços.  

Per utilitzar aquest servei només cal tenir un compte de Google. El que s’ha fet ha estat accedir 
a la web de Google sites3 i a partir d’aquí ja s’ha pogut començar a crear la pàgina. Clicant 
“Crea” ha sortit la pantalla que es mostra en la següent figura: 

 
Figura 2: Creació pàgina web. Font: Google Sites 

                                                      
3 https://sites.google.com  
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S’ha seleccionat la plantilla en blanc i s’ha escollit el nom del web. El nom “Aprenem mates”, 
s’ha escollit amb la idea que no fos ni massa seriós ni massa col·loquial, i que alhora estigués 
relacionat amb l’assignatura. Per tant, la web tindrà la següent adreça: 
https://sites.google.com/site/aprenemmates. 

Un cop triat el nom del web, es demanava triar un tema, que és l’estil de la pàgina. Entre els 
que hi havia, s’ha escollit el tema “Bloc de notes de Google”, ja que té un estil acadèmic que 
s’adequa a la situació.  

 
Figura 3: Elecció del tema. Font: Google Sites 

Un cop fet això, ja s’ha pogut començar a personalitzar el lloc. Clicant una pestanya que diu 
“Més”, surt un menú desplegable. Clicant sobre “Gestiona el lloc” es poden modificar gairebé 
tots els paràmetres de la pàgina.  

S’ha considerat interessant canviar el fons i el tipus de lletra. Com que el fons que hi havia era 
molt apagat, s’ha creat de nou. Amb el programa “Microsoft Picture it!”, un programa d’edició 
bàsic, s’ha creat el fons següent: 

 
Figura 4: Fons de pantalla pàgina web 
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S’ha procurat que fos un fons de pantalla transparent, perquè no es confongui amb els 
continguts, i alhora de colors vius perquè cridi l’atenció. A més, per ambientar una mica, els 
elements que s’hi han posat són figures geomètriques, una “x” i una fracció. 

Després de posar el tema de fons, des del mateix lloc s’ha pogut canviar el tipus de lletra. La 
idea era posar un tipus de lletra que fos arrodonida i d’estil juvenil, perquè se’ls faci atractiu a la 
vista als alumnes. La font que s’ha triat és la que s’anomena “Gloria Allelujah”. 

 
Figura 5: Selecció del tipus de lletra. Font: Google Sites 

Edició del lloc web 

Hi ha una opció que s’anomena “Edita la pàgina” que és la que serveix per editar els 
continguts. Quan cliques aquesta opció apareix el menú següent: 

 
Figura 6: Edició pàgina web. Font: Google Sites 

A partir d’aquí es poden introduir elements a la pàgina. Es pot escriure el text, es poden 
introduir “gadgets”, imatges, links, etc. També es poden crear taules i dissenyar com 
distribueixes l’espai a la pàgina: una columna, dues... 

3.2. Estructura de la pàgina 

Dins la pàgina s’ha creat un menú a l’esquerra amb una sèrie de pàgines subordinades a la 
principal. Cadascuna d’elles correspondrà als diferents temes del llibre que segueixen, de 
manera que els continguts que es pengin aniran directament al tema corresponent. Això facilita 
la feina, ja que a l’hora de buscar els exercicis i recursos els alumnes els tindran recollits en 
l’apartat de la web que s’estigui treballant en aquell moment.  

 
Figura 7: Menú 
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3.3. Continguts de la pàgina 

Els continguts de la pàgina són de diferents tipus: 

• Recursos externs: són vídeos, exercicis, webs... que he s’han afegit a través de links. 
Aquests recursos són el resultat d’un procés de selecció que s’ha fet a partir de  
coneixements adquirits al Màster i de la recerca personal a la xarxa. S’ha procurat que 
siguin recursos de fonts serioses i fiables, i si se’n desconeixia la procedència s’ha 
observat i examinat detingudament el contingut. 
 

• Recursos propis: són exercicis que s’han creat amb el programa “JClic autor”, amb 
l’ajuda d’una guia publicada a la web de zonaClic4. Els exercicis contenen imatges per 
il·lustrar els problemes. Totes aquestes imatges les s’han extret d’una pàgina d’imatges 
lliures de drets d’autor anomenada Pixabay5. 

Pàgina principal 

La pàgina principal és la pàgina de benvinguda. L’aspecte que presenta és el següent: 

 
Figura 8: Pàgina d'inici 

                                                      
4 http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 
5 http://pixabay.com/ 
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La pàgina d’inici consta d’un missatge de benvinguda i de diferents eines i aplicacions 
bàsiques. Hi ha un calendari amb la data i l’hora del dia i una aplicació on es poden posar 
tasques. La idea és que la professora escrigui prèviament en aquest espai les tasques per  
aquell dia, així quan els alumnes arriben a l’aula d’informàtica només d’obrir la web ja sàpiguen 
què han de fer. També hi ha un apartat anomenat “Entregues” on els alumnes poden penjar 
fitxers per entregar a “Google Drive”. 

En un apartat a sota de tot s’ha posat un espai que es diu “Eines”. Aquest espai és per posar-hi 
enllaços a llocs web que els poden ser útils en múltiples situacions, com per exemple la 
Calculadora Wiris. 

Els recursos de les pàgines del menú de l’esquerra, cadascuna corresponent a una unitat 
didàctica, són possibles eines a utilitzar per complementar cada tema i per treballar-lo. S’ha fet 
una selecció d’alguns recursos interessants i també se n’han creat de propis, però la flexibilitat 
d’edició de la pàgina permetria anar afegint o bé traient materials segons convingués. 

A continuació es durà a terme una descripció de cada apartat del menú i els recursos que 
conté. 

A. Nombres enters 

Els recursos que s’han penjat a l’apartat de nombres enters6 són els següents: 

• Recurs 1: Vídeo i qüestionari. Es tracta d’un vídeo curt del programa de Tv3 “Àlia”. Els 
vídeos d’Àlia són uns capítols pensats per resoldre problemes quotidians utilitzant les 
matemàtiques. La protagonista resol amb enginy diverses situacions, i dóna un toc 
còmic. El vídeo ve acompanyat d’una guia didàctica amb idees per treballar amb els 
alumnes. 
 
El capítol escollit és “A tota màquina!”. Aquest capítol tracta de que la veïna de la 
protagonista, una senyora gran, té un problema amb un llum. La qüestió és que quan 
l’encén li salten els ploms, i no sap per què. L’Àlia demostra que, lluny de ser un 
problema de fantasmes, el que li passa és que amb el llum supera la potència 
contractada i per tant dóna un resultat negatiu, falta potència. 
 
El vídeo s’ha acompanyat d’un petit qüestionari per tal que els alumnes quan el mirin 
parin atenció als conceptes bàsics. Aquest qüestionari es pot consultar a l’annex. 
 
Per penjar el vídeo, el que s’ha fet ha estat fer un enllaç directe a una adreça del portal 
“Youtube”. Fent-ho així, el vídeo es pot veure directament a la web.  
 

 
Figura 9: Recurs 1. Font: Tv3 

                                                      
6 Pàgina “Nombres enters”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/nombres-enters 
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• Recurs 2: Aquest recurs és un enllaç a una pàgina web de l’editorial Anaya. Consta 
d’una explicació teòrica i hi ha un simulador amb un dibuix on, en clicar sobre dos 
objectes diferents (alguns situats sobre el nivell del mar i alguns sota l’aigua), es mostra 
la distància entre els dos objectes.  

 
Figura 10: Recurs 2. Font: Editorial Anaya 

També hi ha exercicis per ordenar nombres enters, sumar, restar, dividir i multiplicar 
amb parèntesis i sense. 

• Recurs 3: Activitats “JClic”. Els enters (bloc 1). Es tracta d’una sèrie d’exercicis i 
problemes per treballar els enters. Son exercicis que s’han creat amb el programa 
“JClic author”. Un cop s’ha tingut el bloc d’exercicis creat, s’ha fet el registre en un 
servidor web per poder-lo penjar a la xarxa7, i s’ha enviat al servidor mitjançant el 
programa “Filezilla FTP Client”. Llavors s’ha fet un enllaç des del web “Aprenem mates” 
al lloc on està penjat el bloc d’exercicis.  

B. Nombres racionals 

Els recursos que s’han penjat a l’apartat de nombres racionals8 es detallen a continuació: 

• Recurs 4: Vídeo i qüestionari. Aquest recurs es tracta d’un capítol referent a Nombres 
racionals d’uns personatges anomenats “Troncho y Poncho”. A la web del seu creador, 
anomenada “Angelitoons”, es poden veure tots els seus vídeos i descarregar material 
per treballar-los.  

El vídeo que s’ha escollit tracta del repartiment d’un pastís d’aniversari, i explica 
operacions amb fraccions, fraccions equivalents i altres conceptes relacionats. 

El que s’ha fet és crear un enllaç directe a l’adreça de Youtube on està ubicat el vídeo, 
per tal de poder-lo veure des de la web. També s’ha penjat al final de la pàgina el 
qüestionari que proposa l’autor per treballar el vídeo, on hi ha preguntes de concepte i 
algunes operacions per resoldre. 

                                                      
7 http://thost.com.ar/ 
8 Pàgina “Nombres racionals”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/nombres-racionals 
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           Figura 11: Recurs 4. Font: Angelitoons 

• Recurs 5: Es tracta d’un recull d’exercicis de “JClic” extret de la web “zona Clic”, fet pel 
professor Xevi Altesa. Inclou representació de fraccions, definició de tipus de fraccions, 
nombre mixt, trobar la fracció d’un nombre, fraccions equivalents, comparació de 
fraccions i operacions amb fraccions.  

 
Figura 12: Recurs 5. Font: ZonaClic 

• Recurs 6: Activitats “JClic” de creació pròpia. Problemes de fraccions i teoria de 
nombres racionals creats amb el “JClic author”.  
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C. Proporcionalitat  

L’apartat de proporcionalitat9 s’introdueix amb el següent: 

• Recurs 7: Per començar, en el tema de proporcionalitat s’ha posat un recurs que 
consisteix en un exercici per identificar si dues magnituds són directament 
proporcionals, inversament proporcionals o no són proporcionals. Està extret de la 
pàgina web de recursos d’Anaya.  
 

Proporcionalitat directa10 

Els recursos i activitats que s’han penjat a la part de proporcionalitat directa són aquests: 

• Recurs 8: Consisteix en un enllaç a un applet de la pàgina de “Genmagic”. És un joc en 
què representa que s’ha de fer un pastís i cal calcular la quantitat d’ingredients segons 
el nombre de persones que es menjaran el pastís.  

 
Figura 13: Recurs 8. Font: Genmagic 

• Recurs 9: És un enllaç a un altre applet de la pàgina “Genmagic”, semblant al recurs 8. 
En aquest cas, cal saber quants llapis tenim en funció del nombre de capses de què es 
disposa.  

 
Figura 14: Recurs 9. Font: Genmagic 

                                                      
9 Pàgina “Proporcionalitat”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/proporcionalitat 
10 Subpàgina: “Proporcionalitat directa”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/proporcionalitat-
directa 
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• Recurs 10: Enllaç a un seguit d’exercicis sobre proporcionalitat directa de la web 
d’Anaya.  

Proporcionalitat inversa11 

A l’apartat de proporcionalitat inversa, s’ha penjat el següent recurs: 

• Recurs 11: Enllaç a un seguit d’exercicis sobre proporcionalitat inversa de la web 
d’Anaya.  

Percentatges12 

A la part de percentatges, s’han penjat els recursos que es detallen a continuació: 

• Recurs 12: Enllaç a una sèrie d’exercicis sobre percentatges de la pàgina web d’Anaya.  
 

• Recurs 13: Aquest recurs és un enllaç a una part d’una pàgina web derivada de 
“Amolasmates”, la qual s’anomena “Los porcentajes”. En el bloc 4, anomenat “Tanto 
por...” hi ha un seguit d’activitats on es poden practicar els percentatges i els augments 
i disminucions percentuals mitjançant unes aplicacions.  
 

 
Figura 15: Recurs 13. Font: Amolasmates / Isftic 

 

  

                                                      
11 Subpàgina: “Proporcionalitat inversa”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/proporcionalitat-
inversa  
12 Subpàgina: “Percentatges”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/proporcionalitat/percentatges  
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D. Llenguatge algèbric 

A l’apartat de llenguatge algèbric13 s’han posat els recursos següents: 

• Recurs 14: Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en relacionar uns enunciats amb la seva expressió algèbrica. 
 

• Recurs 15: Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en representar uns enunciats en llenguatge algèbric. 
 

• Recurs 16: Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en representar uns enunciats en llenguatge algèbric. 
 

• Recurs 17: Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en sumar i restar monomis. 
 

• Recurs 18:  Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en sumar i restar monomis. 
 

• Recurs 19:  Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en sumar i restar monomis. 
 

• Recurs 20:  Enllaç a un exercici de la pàgina “Amolasmates / Álgebra con papás” que 
consisteix en multiplicar monomis. 
 

• Recurs 21: Activitats “JClic” de creació pròpia. Conjunt d’activitats creades amb el JClic 
author sobre llenguatge algèbric i identificació d’una identitat.  

E. Equacions de primer grau 

Dins la secció d’equacions de primer grau14 de la web s’ha considerat oportú posar-hi els 
recursos que es detallen a continuació: 

• Recurs 22: Enllaç a un joc de la pàgina “Childtòpia” que consisteix en ajudar a un mico 
a escalar una corda tot resolent equacions de primer grau.   
 

 
Figura 16: Recurs 22. Font: Childtòpia 

                                                      
13 Pàgina “Llenguatge algèbric”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/llenguatge-algebric 
14 Pàgina “Equacions de primer grau”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/5-equacions-de-primer-
grau 
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• Recurs 23: Enllaç a un joc de la pàgina “Aprendermatematicas” en el qual surten un 
seguit d’equacions i les solucions possibles. Movent un cursor en forma d’avió, cal 
disparar la solució correcta.  

 

Figura 17: Recurs 23. Font: Aprendermatematicas 

F. La proporcionalitat geomètrica 

En l’apartat de proporcionalitat geomètrica15 s’ha penjat el següent recurs: 

• Recurs 24: Es tracta d’un enllaç a un recurs diferent dels que s’han vist fins ara, una 
Webquest. Les Webquest són unes pàgines web on els alumnes, mitjançant una sèrie 
de passos pautats, han d’elaborar un treball o projecte sobre un tema. El que s’ha 
penjat a la web fa referència al Teorema de Tales i la Semblança, i està elaborat per la 
professora Rosa Mª Jorge. Està penjat a la pàgina de la comunitat catalana de 
Webquest. 
 
En aquest cas, els alumnes han de buscar informació de qui era Tales, buscar el 
teorema i trobar diverses aplicacions d’aquest. Tot això ho han de sintetitzar en un 
document de text tipus Word i també han d’elaborar una presentació tipus Power point. 

 
Figura 18: Recurs 24. Font: Rosa Mª Jorge 

                                                      
15 Pàgina “Proporcionalitat geomètrica”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/6-la-proporcionalitat-
geometrica 
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G. Triangles rectangles 

L’apartat de triangles rectangles16, per fer més fàcil la navegació i la divisió de subtemes, s’ha 
dividit en diverses subpàgines, cadascuna corresponent a una part de la unitat. 

Projeccions ortogonals17 

• Recurs 25 / recurs 26: Aquests recursos són uns “applets” fets amb “Geogebra” pel 
professor Joan Fernandez Urbano. Està extret del web de recursos “ARC”. S’han 
agafat dos dels arxius del recurs, els referents a les projeccions ortogonals, i s’han 
penjat al servidor utilitzat per guardar els recursos de la web “Aprenem mates”.  
 
La primera part consisteix en veure com és la projecció del segment AB sobre la recta 
“r”, i què passa amb la projecció si es mou la recta. La segona part consisteix en 
dibuixar la projecció del segment a la recta utilitzant les eines disponibles de 
“Geogebra”. Aquesta part segurament s’hauria de fer amb ajuda, depenent del nivell de 
“Geogebra” dels alumnes.  
 

 
Figura 19: Recursos 25 i 26. Font: ARC 

 

 

 

                                                      
16 Pàgina “Triangles rectangles”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/7-triangles-rectangles 
17 Subpàgina: “Projeccions ortogonals”:https://sites.google.com/site/aprenemmates/7-triangles-
rectangles/projeccions-ortogonals 
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Teorema de l’altura i del catet18 

• Recurs 27: Conjunt d’exercicis de creació pròpia amb el programa “JClic” on s’ha 
d’aplicar el Teorema de l’altura, primer en simples triangles i després en situacions 
contextualitzades. 
 

• Recurs 28: Conjunt d’exercicis que s’han creat amb el programa “JClic” on s’ha 
d’aplicar el Teorema del catet. 
 

Teorema de Pitàgores19 

• Recurs 29: Vídeo extret del portal “Youtube” on es demostra el Teorema de Pitàgores 
mitjançant una construcció amb aigua. Es veu clarament com l’aigua que ocupa l’àrea 
dels quadrats adjunts als catets és exactament l’aigua que ocupa el quadrat adjunt a la 
hipotenusa. 

 
Figura 20: Recurs 29. Font: Youtube 

  

                                                      
18 Subpàgina “Teorema de l’altura i del catet”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/7-triangles-
rectangles/teorema-de-l-altura 
19 Subpàgina “Teorema de Pitàgores: https://sites.google.com/site/aprenemmates/7-triangles-
rectangles/teorema-de-pitagores 
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• Recurs 30: Vídeo demostració i plantilla per realitzar a classe material manipulatiu per 
comprovar el Teorema de Pitàgores. Està extret de la pàgina web del professor Enric 
Brasó. 

 
Figura 21: Recurs 30 

H. Volums 

En la pàgina de Volums20 s’han inserit una sèrie de links a uns exercicis que pertanyen a la 
web de Quaderns virtuals d’“Xtec”. Són els següents: 

• Recurs 31: Consisteix en un parell d’exercicis per entendre el concepte de poliedre 
mitjançant classificació entre poliedres i no poliedres i un dibuix on cal assenyalar les 
parts d’un poliedre. 

 
Figura 22: Recurs 31. Poliedres. Font: Quaderns virtuals d'Xtec 

                                                      
20 Pàgina “Volums”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/8-volums 
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• Recurs 32: Consisteix en un conjunt d’exercicis per comprendre i repassar els poliedres 
regulars. Hi ha definicions, identificació de poliedres regulars i altres conceptes com 
nombre d’arestes i vèrtexs de cada poliedre. 

 
Figura 23: Recurs 32. Poliedres regulars. Font: Quaderns virtuals d'Xtec 

• Recurs 33: Conjunt d’activitats per repassar les propietats dels prismes i piràmides. 
Inclou definicions i identificació de les parts d’aquests poliedres en particular. 

 

Figura 24: Recurs 33. Prismes i piràmides. Font: Quaderns virtuals d'Xtec. 

• Recurs 34: En aquest recurs s’hi troba un repàs de teoria sobre com calcular l’àrea d’un 
poliedre regular o d’un prisma i exercicis de càlcul d’àrees d’aquestes figures. 

 

Figura 25: Recurs 34. Àrees de poliedres regulars i prismes. Font: Quaderns virtuals d'Xtec. 
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• Recurs 35: Activitats on es poden repassar les definicions dels cossos de revolució i 
identificar les parts d’aquests. 

 
Figura 26: Recurs 35. Cossos de revolució. Font: Quaderns virtuals d'Xtec 

• Recurs 36: Consisteix en una sèrie d’exercicis de càlcul de volums de diferents cossos. 
 

 
Figura 27: Recurs 36. Volums. Font: Quaderns virtuals d'Xtec 

 

I. Funcions 

A la pàgina de Funcions21 s’ha inserit un accés a una pàgina derivada d’“Edu365” anomenada 
“MATinTIC”: 

• Recurs 37: Es tracta d’una unitat didàctica digital on els alumnes van aprenent el 
concepte de funció, la representació de funcions i la seva interpretació a partir 
d’exercicis i situacions. Conté diferents “applets” on els alumnes poden dibuixar i 
comprovar les respostes. 

                                                      
21 Pàgina “Funcions”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/9-funcions 
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Figura 28. Recurs 37: exemple. Font: MATinTIC 

 

J. Estadística 

A l’apartat d’Estadística22 s’han col·locat un parell d’enllaços a unes activitats d’una pàgina de 
l’Institut d’estadística de Catalunya anomenada “Aprèn estadística”, la qual conté activitats per 
alumnes de secundària per treballar aquesta matèria amb dades reals. Els recursos 
seleccionats es detallen a continuació: 

• Recurs 38: Consisteix en una activitat d’anàlisi per treballar la mitjana, la piràmide de 
població i el diagrama de sectors basada en l’estudi de l’estructura de la població. Està 
pensada per dur-la a terme en dues sessions d’una hora. 
 

                                                      
22 Pàgina “Estadística”: https://sites.google.com/site/aprenemmates/9-estadistica 
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Figura 29: Recurs 38. Som més nois o més noies? Font: Idescat 

• Recurs 39: Activitat d’anàlisi descriptiva per aprendre a interpretar dades i representar-
les en un diagrama de barres. Està pensada per una sessió d’una hora, i es tracta de 
veure quines relacions comercials té Catalunya amb l’exterior. 

 
Figura 30: Recurs 39. Catalunya: exportadora o importadora? Font: Idescat 
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4. Resultats 

Per tal de comprovar el funcionament de la pàgina web in situ, s’ha realitzat una sessió a 
l’institut amb el grup que ha servit d’inspiració per desenvolupar aquest treball.  

En concret, s’ha provat amb els alumnes l’apartat del Teorema de l’altura i del catet, ja que és 
la part del temari que estaven treballant quan es va anar a fer la prova pilot.  

El grup en qüestió està composat per 10 alumnes de 2n d’ESO amb algunes dificultats, 
sobretot pel que fa a comportament, els quals normalment tenen problemes per concentrar-se i 
certa manca de motivació. 

La sessió es va desenvolupar correctament i els alumnes van resoldre els exercicis plantejats 
sense problemes. No hi va haver cap mena d’incidència pel que fa a comportament, la qual 
cosa es considera un èxit. L’ambient a l’aula va ser en tota l’hora de treball i es va percebre 
com a qüestió molt positiva el fet que els alumnes tenien molt d’interès en l’activitat. Al ser 
activitats “JClic”, al final de cada activitat es podia consultar el percentatge d’encerts i errors, la 
qual cosa va permetre portar un control de què havien fet. 

Com a qüestió negativa, cal destacar que hi va haver un problema logístic. Alguns ordinadors 
no tenien instal·lat el programari Java i va ser impossible instal·lar-lo. Això és un problema que 
no s’hagués donat si prèviament s’hagués comprovat que tot funcionava correctament. 

Al final de la sessió es va passar una enquesta, els resultats de la qual es detallen a 
continuació: 

Es va comprovar que a la majoria d’alumnes del grup els agrada més l’assignatura de 
matemàtiques que la majoria d’assignatures que cursen. Per tant, podem afirmar que la falta de 
motivació no és deguda al fet que als alumnes no els agradin les matemàtiques. 

 

Figura 31: Enguesta. Pregunta 1 
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En general la pàgina ha tingut una bona acceptació entre els alumnes, ja que la majoria diuen 
que els ha agradat força i no n’hi ha cap que digui que no li ha agradat. 

 

Figura 32: Enquesta. Pregunta 2 

L’estructura de la pàgina és correcta, ja que en general els alumnes consideren que és fàcil 
navegar i trobar les coses i no n’hi ha cap que digui que li hagi costat o s’hagi embolicat amb 
els menús. 

 

Figura 33: Enquesta. Pregunta 3 
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Pel que fa a l’estètica de la pàgina, es pot considerar que està bé ja que a la majoria li agrada 
força i no hi ha ningú que no li agradi. 

 

Figura 34: Enquesta. Pregunta 4 

Es considera molt positiu el fet que tots els alumnes creuen que els recursos de la pàgina els 
poden ajudar amb l’assignatura, per tant li troben una utilitat. 

 

Figura 35: Enquesta. Pregunta 5 
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La meitat dels alumnes consideren els exercicis que han provat molt fàcils de resoldre, i l’altra 
meitat ni fàcils ni difícils. Cal tenir en compte que en el moment de fer-los portaven unes 
quantes sessions treballant el tema i havien fet força pràctica, per tant es considera que el 
nivell és adequat. Tot i això, aquest resultat no és extrapolable a la resta de recursos, ja que 
s’hauria de veure recurs per recurs. 

 

Figura 36: Enquesta. Pregunta 6 

La gran majoria d’alumnes varen trobar que l’hora els passava força ràpid, i per l’actitud 
observada es constata aquest fet. Per tant, es considera que en aquest tipus d’alumnat és 
positiu utilitzar aquest tipus de recursos, ja que millora la seva concentració i fa que no es 
distreguin per avorriment. 

 

Figura 37: Enquesta. Pregunta 7 

Finalment es va fer una pregunta de resposta oberta en la qual es preguntava si canviarien 
alguna cosa i, en aquest cas, què canviarien, i el que varen posar tots és que no canviarien res. 
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5. Conclusions 

A partir d’aquest treball s’ha aconseguit crear des de zero una pàgina web amb material pels 
alumnes del grup de diversitat de 2n d’ESO. Per fer-ho s’ha utilitzat la plataforma “Google 
sites”. S’ha fet una recerca exhaustiva de recursos a internet a partir dels coneixements 
apresos al Màster i de la recerca personal. També s’han creat activitats del programa “JClic” 
que posteriorment s’han penjat a la pàgina i han permès conèixer com es confeccionen aquest 
tipus d’activitats.  

Això permet disposar d’un mitjà per motivar el grup que ha servit d’inspiració i és aprofitable per 
d’altres grups amb similars característiques, tant de l’institut on s’han realitzat les pràctiques 
com d’altres llocs. 

S’ha fet una prova pilot en el centre de pràctiques la qual ha obtingut uns resultats satisfactoris, 
ja que els alumnes han valorat l’activitat molt positivament i els ha servit per practicar els 
conceptes d’una manera més dinàmica.  

La pàgina web té l’avantatge que és molt flexible, per tant és ampliable i modificable segons les 
necessitats. Per tant, en un futur si convé es podran afegir més activitats que es vagin 
confeccionant o que es considerin interessants. 

 

  



29 

-����
��������.��
���/ ��������������.������.�����
%��
�������&������� �  

6. Bibliografia 

Llibres 

GONFAUS SAUMELL, Q. (2008). Matemàtiques 2, ESO, Guia didàctica. 1a. ed. Barcelona: 
McGraw-Hill. ISBN: 9788448162450. 

Articles 

LÓPEZ MUÑOZ, L. (2004). "La motivación en el aula". DINS: Pulso. [S.l.] Alcalá de Henares 
(Madrid) Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. P.95-107 

ESCAÑO, J., GIL DE LA SERNA, M. (2001). "Motivar a los alumnos y enseñarles a motivarse". 
DINS: Aula de innovación educativa. Núm.101: [S.l.] Revista Aula de Innovación Educativa. 

Normativa 

DOGC: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria. 

DOGC: Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

 
Webs 

- Manuals: 

FITÓ, M. Manual de Google Sites. [consultat: 25/03/2013]. Disponible a Internet: 
http://xtec.cat/~jcaldero/bloc/tutorial_google_sites.pdf  

BARTROLÍ, J. Guia del JClic. [consultat: 27/03/3013]. Disponible a Internet: 
http://clic.xtec.cat/docs/guia_JClic.pdf 

- Recursos: 

Pixabay. Disponible a Internet: http://pixabay.com/ 

zonaClic. Disponible a Internet: http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 

Edu3.cat. [consultat: 26/03/2013]. Disponible a Internet: www.edu3.cat  

Angelitoons. [consultat: 05/04/2013]. Disponible a Internet: 
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BRASÓ, E. Matemàtiques visuals. [consultat: 18/04/2013]. Disponible a Internet: 
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Matemáticas Anaya. 9. Proporcionalidad y porcentajes [consultat: 19/04/2013]. 
Disponible a Internet: 
http://amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/09/unidad_09.htm  

Los porcentajes. [consultat: 20/04/2013]. Disponible a Internet: 
http://www.amolasmates.es/Isftic/porcentajes/menu.html  
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Amo las mates / Álgebra con papás. [consultat: 24/04/2013]. Disponible a Internet: 
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Childtòpia. Jocs educatius. [consultat: 27/04/2013]. Disponible a Internet: 
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=juegos&myidioma=cat&idphpx=joc
s-educatius  

Aprender Matemáticas con Juan Luis. [consultat: 27/04/2013]. Disponible a Internet: 
http://www.aprendermatematicas.com/  

JORGE, Rosa Mª. Webquest: Tales i les semblances. [consultat: 29/04/2013]. 
Disponible a Internet: http://webquest.xtec.cat/ee2008/tales/index.HTM  
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Disponible a Internet: http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/  

ANCOCHEA, B.; CAÑADILLA, J. LL.; NOMEN, M. MATinTIC. Funcions i gràfiques. 
Mòdul 1. [consultat: 08/05/2013]. Disponible a Internet: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/funcio
ns/modul1/index1.htm  

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA. Aprèn estadística. [consultat: 
12/05/2013]. Disponible a Internet: http://aprenestadistica.gencat.cat/  

 

 


