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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
L’aprenentatge de les matemàtiques, així com les llengües són fonamentals en la formació 
acadèmica dels nostres alumnes. Aquestes assignatures tradicionalment i de forma general, 
sovint s’ensenyen de forma independent i sense una connexió clara amb la seva aplicació 
pràctica. 
 
Aquestes estratègies d’ensenyament-aprenentatge solen desmotivar a l’estudiant en no trobar 
sentit a allò que està estudiant ni veure que aquests continguts tinguin una utilitat per a la seva 
vida. Això converteix sovint l’aprenentatge d’algunes matèries en un passaport que cal 
aconseguir per superar un curs acadèmic i al que s’han de dedicar més o menys esforços, però 
amb la única finalitat d’aprovar una assignatura. 
 
D’altra banda, els continguts estudiats una vegada passada l’avaluació, són fàcilment relegats 
a l’oblit, essent el jove amb molta freqüència incapaç de aplicar-los quan es troba en una 
situació quotidiana que els requeriria. En altres paraules, s’ha produït un aprenentatge no 
significatiu, i en absolut generalitzable, que no és capaç de ser integrat en les seves vivències. 
 
Aquesta situació és especialment important en l’aprenentatge de les matemàtiques. Malgrat el 
gran avenç de les anomenades noves tecnologies a l’aula, l’ensenyament de les matemàtiques 
és dels que ha evolucionat en menor mesura. Sovint, se segueixen usant les mateixes 
estratègies que a principis del segle XX, sense tenir en compte la gran evolució dels recursos 
disponibles en aquest àmbit. Bé sigui per falta de formació o motivació del professorat, o el 
desconeixement de l’existència d’aquests recursos, l’ensenyament de les matemàtiques  
sembla seguir estancat en el temps, d’esquena a moltes possibilitats d’evolució.  
 
Per tal d’evitar aquestes situacions, s’han proposat diverses estratègies d’ensenyament-
aprenentatge que a més de motivar molt més als alumnes, permeten que facin un aprenentatge 
més significatiu, integrat i fàcilment generalitzable a situacions de la seva vida diària. Un 
exemple seria el lligam entre les matèries que s’ensenyen-aprenen.  
 
En el cas de les matemàtiques i atenent a l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la lectura, 
es poden fer servir tot tipus de textos per treballar aquesta matèria. En altres paraules, es pot 
treballar conjuntament la biologia, la tecnologia o les ciències socials amb les matemàtiques, a 
partir del fil conductor que proporciona la lectura.  

L’objectiu d’aquest treball és presentar una eina d’ensenyament-aprenentatge de les 
matemàtiques d’elaboració pròpia, que integra la lectura amb les matemàtiques. Es tracta d’una 
petita novel·la en la qual els protagonistes realitzen un viatge plegats, passant per múltiples 
situacions quotidianes en les quals han de resoldre una sèrie de problemes, la solució dels 
quals es troba aplicant diferents conceptes matemàtics. 
 
Seguint aquesta pauta, al capítol posterior es fa una anàlisi de la problemàtica plantejada, fent 
especial èmfasi en el paper de la motivació com a un dels més rellevants. Al tercer capítol, sota 
el títol descripció de la solució, es pretén realitzar una justificació del treball realitzat en l’àmbit 
que aplega matemàtica i lectura.  
 
Al quart capítol, es fa una anàlisi de la novel·la elaborada recollida íntegrament a l’annex a la 
memòria. En primer lloc s’explica què es pretén obtenir amb el material elaborat. En segon lloc 
es fa una síntesi de l’estructura del text destacant aquells aspectes més rellevants. Finalment, 
es plantegen diverses opcions per a treballar el material a una aula, sempre deixant la decisió 
final al docent que coneix i avalua al grup a qui dirigirà l’activitat.     
 
Per acabar, al capítol 5 es presenten les principals conclusions de l’estudi i al capítol 6 les cites 
bibliogràfiques consultades i referenciades al llarg del text. A l’annex 1 es presenta el text 
íntegre de la novel·la elaborada.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LECTURA I DE LES MATEMÀTIQUES EN 
EL CONTEXT ACTUAL  
 
 
És ben sabut que l’ensenyament no passa per un dels seus millors moments. Això es percep a 
nivell social, en el malestar que sovint és present a les aules i es constata en l’alt índex de 
fracàs escolar (FEDAIA, 2012) i en els mals resultats acadèmics que publica l’Organització per 
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) a l’informe PISA1 (2010) sobre 
l’alumnat a Espanya. Com es pot apreciar en aquest l’informe, dues de les mancances dels 
alumnes del nostre país són en l’aprenentatge de les matemàtiques i en la comprensió lectora. 
 
Els factors que s’han associat tradicionalment al rendiment escolar són la capacitat intel·lectual 
i les aptituds específiques. En aquesta línia, treballs com els de (Hegarty, Mayer  i  Monk, 1995; 
Montague i Applegate, 1993; Van Lieshout, Jaspers i Landewé, 1994; Cfr: Miñano, Gilar i 
Castejón, 2012), conclouen que el baix rendiment en llengua i en matemàtiques es dóna a 
causa de les dificultats per comprendre, representar els problemes i seleccionar les operacions 
adequades que amb els errors de execució.  
 
No obstant, els resultats d’un estudi realitzat per Navas, Sampascual i Santed (2003) mostren 
que tot i que les aptituds són rellevants per predir el rendiment acadèmic, diferents variables 
motivacionals modulen els seus efectes, per la qual cosa els investigadors han focalitzat els 
seus treballs en l’estudi de factors motivacionals (Miñano, et al., 2012; Pintrich, 2003). En 
aquesta línia, autors com Paiva (2005) associen la descontextualització dels continguts de la 
matèria com un dels problemes més grans que ha de superar l’alumne. 
 
De manera més específica i referent a l’aprenentatge de les matemàtiques, autors com 
Esparza (2003) associen la incorporació d’un nou llenguatge simbòlic, com una de les grans 
dificultats de l’aprenentatge d’aquesta matèria. 
 
D’altra banda, és habitual que l’aprenentatge de la lectura i la seva comprensió quedi relegada 
a les assignatures de llengua, i en aquestes matèries sovint pren un paper totalment secundari 
en contraposició amb altres aspectes com són la gramàtica, l’ortografia o la literatura.  
 
De tot l’exposat anteriorment es desprèn la necessitat de trobar noves estratègies 
d’ensenyament-aprenentatge d’aquestes matèries que siguin més motivadores, integradores i 
comprensives.  
 
 
 
2.2. EL PAPER DE LA MOTIVACIÓ  

 
La motivació és un terme derivat del llatí motivus (causa del moviment). Es defineix com “un 
estat intern que activa, dirigeix i manté la conducta” (Woolfolk, 2010, pp. 670), en altres 
paraules, la probabilitat de que iniciem o mantenim una conducta depèn en gran mesura de 
quant motivats estiguem per a fer-la. 
 
Els estudiosos de la motivació tradicionalment han diferenciat entre motivació intrínseca i 
motivació extrínseca: La motivació intrínseca porta a fer una activitat pel simple plaer de fer-la, 
sense necessitat d’un incentiu extern, en contrast amb la motivació extrínseca que es realitza 
per rebre alguna cosa a canvi (Ryan and Deci, 2000).  
 
Per exemple, quan estudiem per aconseguir una bona qualificació ens mou la motivació 
extrínseca, en canvi quan estudiem per la curiositat d’aprendre alguna cosa nova ens mou la 
motivació intrínseca.   
                                                 
1 Respon a les sigles en anglès del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants 
(Programme for International Student Assessment).  
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Diversos estudis posen de relleu que la motivació intrínseca és un factor associat a un millor 
aprenentatge (Gottfried, 1985; Hayenga i Corpus, 2010). Aquests últims autors, utilitzant la 
tècnica estadística de l’anàlisi de conglomerats, van identificar quatre grup d’estudiants segons 
la combinació de la seva motivació intrínseca i extrínseca pels estudis: estudiants amb alta 
motivació extrínseca i intrínseca (EI), estudiants amb baixa motivació extrínseca i intrínseca 
(ei), estudiants amb alta motivació extrínseca i baixa motivació intrínseca (Ei) i estudiants amb 
baixa motivació extrínseca i alta motivació intrínseca (eI). El grup amb alta motivació intrínseca i 
baixa motivació extrínseca (Ei) va superar en rendiment acadèmic als altres grups. Aquests 
resultats suggereixen que la motivació extrínseca afegida a la motivació intrínseca no milloraria 
els resultats acadèmics.  
 
En la mateixa línia, els resultats de altres estudis mostren que incrementar la motivació 
extrínseca per realitzar una tasca tendeix a disminuir la motivació intrínseca per realitzar 
l’activitat (Amabile, DeJong i Lepper, 1976; Deci, 1975; Lepper i Greene, 1975). 
 
Dels resultats d’aquests estudis es dedueix que per incrementar el rendiment en una tasca cal 
potenciar la motivació intrínseca, més que la extrínseca. Però com? D’acord amb la Teoria 
Motivacional de l’Auto-Determinació (Ryan and Deci, 2000), diversos factors de l’entorn poden 
estimular o disminuir la motivació intrínseca.  Per aconseguir-lo cal potenciar l’autonomia i la 
competència dels joves i buscar activitats que tinguin l’atractiu de la novetat, del desafiament o 
del valor estètic. 
 
Aquests tres elements, novetat, desafiament i valor estètic s’han revelat com a eficients motors 
de l’activitat acadèmica. Ens qüestionem si aquests elements es potencien adequadament en 
les nostres aules on sovint prevalen els continguts rutinaris, avorrits i en general poc atractius 
per als joves.  
 
Paral·lelament, Jang (2008) féu un estudi amb l’objectiu de analitzar l’efecte de donar 
explicacions externes racionals sobre una tasca d’aprenentatge poc interessant en la motivació 
intrínseca. Els resultats mostraren que quan es donaven explicacions racionals s’incrementava 
la motivació intrínseca per realitzar la tasca. Altres estudis han vinculat l’increment de la 
motivació intrínseca a la connexió de l’activitat amb el món real i amb l’aprenentatge cooperatiu 
(Thoonen, Sleegers, Peetsma i Oort, 2011). 
 
Aquests resultats tenen àmplies repercussions en el món educatiu ja que suggereixen que 
quan els estudiants han de realitzar una tasca que inicialment suscita en ells poc interès, els 
professors podrien augmentar la seva motivació proporcionant arguments racionals que 
valoressin la tasca, o en altres paraules, ajudar-los a entendre per què la tasca mereix el seu 
esforç o pot tenir una utilitat (Thoonen, et al., 2011). 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ  
 
 
 
En aquest capítol es parla en primer lloc de la contextualització com estratègia per crear un 
lligam entre els aprenentatges i com a element motivador. Alhora es presenta evidència 
empírica que mostra la seva rellevància per al procés d’ensenyament-aprenentatge. Tot seguit, 
es proposa una manera de contextualitzar la instrucció de la matemàtica mitjançant l’ús de 
contes i novel·les, es fa una classificació d’aquests relats; i finalment, es detallen algunes obres 
destinada a adolescents i joves que vinculen lectura i matemàtiques    
 
 
3.1. LA CONTEXTUALITZACIÓ 
 
Una manera de mostrar la utilitat d’aprendre o de realitzar una tasca és mostrar el seu lligam 
amb altres matèries objecte d’estudi o situacions quotidianes. L’aprenentatge de la lectura, 
l’escriptura i les matemàtiques són fonamentals en el currículum acadèmic dels estudiants, 
però aquestes disciplines s’ensenyen per separat i sovint descontextualitzades de les 
situacions quotidianes en les quals poden tenir aplicació. 
 
Cada vegada són més els investigadors que suggereixen la necessitat d’apropar les habilitats 
bàsiques a les diferents matèries que s’ensenyen (Heller i Greenleaf, 2007; Lee i Spratley, 
2010; Cfr. Perin, 2011). Segons Perin (2011), una manera de crear aquest lligam i facilitar 
l’aprenentatge és mitjançant la contextualització. Aquesta autora defineix aquest concepte com 
l’abordatge de la instrucció que crea connexions explícites entre l’ensenyament de la lectura, 
l’escriptura o les matemàtiques i la seva aplicació en una altra disciplina. Al mateix temps es 
podrien lligar aspectes que podrien semblar tan diferents com la història o la literatura, amb les 
matemàtiques. D’aquesta forma, bé sigui de forma conjunta o usant una de les dues disciplines 
com a vehicle, millorar l’aprenentatge d’ambdues matèries.  

També diferencia entre instrucció contextualitzada i instrucció integrada. La primera, implicaria 
l’ensenyament d’habilitats acadèmiques en assignatures específiques en les quals s’han 
d’aplicar aquestes habilitats i el seu objectiu no seria ensenyar una matèria sinó una habilitat. 
Un exemple, podria ser ensenyar estratègies de comprensió lectora fent ús d’un llibre de 
biologia.  
 
La instrucció integrada per altra banda, seria la incorporació de la lectura, l’escriptura o les 
matemàtiques en l’ensenyament d’un contingut. Un exemple d’això, seria utilitzar la lectura per 
a la comprensió de conceptes matemàtics.  
 
Tan la instrucció contextualitzada com la instrucció integrada trenquen amb la manera 
tradicional d’ensenyament abstracte, sense referència a les seves autèntiques aplicacions 
(Jumo, 2004).  
 
Els objectius de la contextualització i la integració serien crear condicions per a un 
aprenentatge més efectiu. Des del punt de vista cognitiu, la contextualització i la integració 
facilitarien la transferència del coneixement i millorarien la retenció de la informació, i al mateix 
temps incrementarien la motivació intrínseca.  
 
D’altra banda, la instrucció contextualitzada i integrada estaria més en consonància amb la 
visió de l’aprenent com agent dinàmic en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta 
perspectiva trenca amb la concepció tradicional del rol receptiu-passiu de l’estudiant que 
donava tota la part activa del procés al professor: és l’estudiant qui ha d’estar motivat per 
aprendre i la tasca del professor es limitaria a crear les condicions que facilitin el compromís de 
l’estudiant amb el procés d’aprendre. La instrucció contextualitzada i integrada seria un element 
facilitador d’aquest canvi (Baker, Hope i Karandjeff, 2009) 
 

 
 



La lectura i les matemàtiques 6 

3.2. EVIDÈNCIA EMPÍRICA 
 
Els resultats de diverses investigacions mostren exemples de com es poden millorar els 
resultats de l’aprenentatge creant aquest lligam entre les matèries en diferents nivells 
educatius. Tot seguit es presenten alguns estudis en els quals l’eix vertebrador és 
l’ensenyament de les matemàtiques. 
 
Són ben coneguts els llibres (Burns, 1975; 1995a) i las investigacions (Burns, 1975; 1995b) de 
Marilyn Burns per ensenyar matemàtiques amb contes a nens d’educació infantil i primària 
Aquesta investigadora i docent disposa d’una pàgina web anomenada Math Solution en la qual 
es poden  trobar recursos i informació per a l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques 
en els esmentats nivells educatius 
(http://www.mathsolutions.com/index.cfm?page=wp10&crid=37). 
 
Altres investigadors també han fet servir contes com a eina per ajudar a aprendre 
matemàtiques a nens de primària. Per exemple Mahler (2011), va utilitzar un conte per ajudar a 
aprendre a multiplicar a nens de primària amb dificultats d’aprenentatge, aconseguint millors 
resultats a curt i a llarg termini.  
 
A nivell de secundària, podríem citar el treball de Capraro i Capraro (2006). Aquests 
investigadors van fer un estudi per avaluar l’aprenentatge de la geometria en estudiants de 
secundària en un grup que utilitzaven literatura infantil contemporània com a complement de 
les classes, en comparació amb un grup d’estudiant que seguien les classes habituals. Els 
resultats indiquen que el grup que va fer servir el suplement de literatura va millorar 
notablement les seves habilitats en matemàtiques. Concretament, mostraven més fluència amb 
el vocabulari de geometria, aplicaven millor els conceptes geomètrics i explicaven les fórmules 
amb descripcions més riques en comparació amb el grup control.  

Wilburne i Napoli (2008) també van trobar que l’ús de novel·les per ensenyar matemàtiques va 
facilitar el compromís dels estudiants de secundària amb les matemàtiques i incrementà la seva 
motivació per aprendre aquesta matèria.  
 
 
 
 
3.3. UNA POSSIBLE SOLUCIÓ  
 
Ja hem vist que per contextualitzar la instrucció hem de crear un lligam entre les matèries. És 
sota aquest prisma que es creu que a través dels contes, relats o novel·les, adaptats a cada 
edat, es pot incrementar la motivació i al mateix temps que s’aprèn matemàtiques es pot 
practicar la lectura. Tanmateix, pot ser també a través de la lectura que s’arribi a l’aprenentatge 
de les matemàtiques, és a dir, es faci servir la primera com a vehicle per arribar a la segona. És 
important l’adaptació dels textos a l’edat i preferències del lector per a l’obtenció de millors 
resultats. Es necessari fer servir tots els recursos necessaris per tal d’arribar al lector: un 
llenguatge proper, il·lustracions, bon balanç entre treball escrit i llegit, etc.    
 
És per això, que s’ha plantejat en aquest treball un text d’elaboració pròpia dirigit als joves per 
tal d’introduir conceptes matemàtics alhora treballant conjuntament la lectura. Aquest relat, que 
es pot veure amb major detall a l’apartat següent, té la intenció d’acostar el lector a les 
matemàtiques des d’una vessant gens habitual. 
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3.4. LES MATEMÀTIQUES EN LA LITERATURA O LITERATURA MATEMÀTICA  
 
A més dels clàssics llibres de text i/o d’exercicis que es fan servir a les classes de secundària 
per aprendre matemàtiques, existeix tot un ventall de obres que es podrien considerar com 
“literatura matemàtica”. Aquests llibres es poden classificar segons el gènere, el contingut i el 
format i com es detalla en l’esquema de la figura 1. 
 
 

 
Gènere:      Conte / Relat curt 

Novel·la (històrica, d’aventures, etc.) 
Poesia 

 
Contingut:  Problemes/enigmes matemàtics 

Curiositats matemàtiques 
Història de les matemàtiques 
Conceptes matemàtics 
Descobertes en el món de les matemàtiques 

 
Format:   Lectura lineal 

Lectura no lineal 
 

 
 

Figura 1. Classificació de la literatura matemàtica segons el gènere, el contingut i el format.  
 
 
 
Una bona part de la literatura matemàtica inclou més d’un contingut. Per exemple, es freqüent 
trobar obres on es barregin les curiositats matemàtiques amb diferents conceptes matemàtics, 
es parli també d’aspectes històrics i es proposin alguns problemes o enigmes. 
 
Pel que fa al format de lectura no lineal, els més freqüents són els de “tria la teva història”, és a 
dir, la lectura continua d’una manera o d’una altra a elecció del lector, o bé per saber on 
seguexi el relat cal resoldre un enigma, la solució del qual és la pàgina on s’ha de continuar 
llegint.   
  
L’elecció d’un tipus o un altre dependrà dels objectius formatius del docent i de les 
característiques de l’alumnat. Per exemple, un relat curt on s’expliqui un concepte nou i 
s’exposi la resolució d’alguns problemes, pot ser d’interès per al professor per introduir 
aspectes matemàtics concrets. Un conte amb curiositats matemàtiques pot incrementar la 
motivació dels estudiants per conèixer més sobre el món de les xifres. 

 
Veiem doncs, que el ventall de possibilitats és molt ample i que no hi ha limitació per a 
l’elaboració d’un material escaient en cada cas. Així doncs, per exemple, una sèrie de contes 
on s’exposin un seguit de conceptes teòrics podria ser útil per a una exposició amena. D’altra 
banda, un relat curt on s’expliqui un concepte nou i s’exposi la resolució d’alguns problemes, 
pot ser d’interès per al professor per introduir aspectes matemàtics concrets.  
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3.5 LITERATURA MATEMÁTICA PER A ADOLESCENTS I JOVES 
 
Com és habitual, fent una recerca curosa, és fàcil trobar material existent que compleixi les 
funcions desitjades. En el cas que ens ocupa, el nexe entre lectura i matemàtiques no n’és una 
excepció.  
 
En efecte, existeix actualment un ampli ventall de literatura en diversos idiomes (també en 
català i castellà) adreçada al públic juvenil amb les matemàtiques com a teló de fons. A 
continuació se’n detallen alguns exemples. S’ha utilitzat com a criteri d’ordenació la inicial del 
primer cognom de l’autor. 
 
 
3.5.1 “ Cuentos del cero” . Autor: Luis Balbuena Castellano  
 

Gènere: Conte 
Contingut: Curiositats, conceptes matemàtics, problemes 
Format: Lectura lineal 

Luis Balbuena Castellano va néixer a Las Palmas de Gran Canaria. És matemàtic, professor 
d’institut i exconseller d’educació a les Illes Canàries. Al 2009 li va ser atorgat el premi Gonzalo 
Sánchez Vázquez als valors humans per la seva contribució en l’àmbit de la innovació i 
l’educació matemàtica.  
 
En aquest llibre, l’autor porta els lectors juvenils pel món de les matemàtiques d’una manera 
amena de la mà de personatges mitològics i literaris, sense oblidar algun que altre geni de les 
matemàtiques com a Pitàgores. En cada un dels nou capítols es presenten curiositats i 
conceptes d’aritmètica, lògica,  àlgebra, geometria o trigonometria. Per exemple, el primer 
capítol es titula: “Yo soy el cero” i en ell s’explica, entre d’altres coses, perquè va ser 
imprescindible l’aparició del zero i els orígens dels seu naixement: “Nací en la India hace 
muchos siglos. No recuerdo la fecha exacta y tampoco en aquella época se registraba este tipo 
de cosas” (Balbuena Castellano, 2006, pàg. 11). 
 
Molt enginyós també és el capítol dedicat a la història d’amor entre la derivada i l’arc tangent, 
en el casament dels quals són convidats d’honor els pares de la núvia, Gottfried Wilhelm 
Leibinz i Isaac Newton. És també interessant l’aparició de René Descartes, que va fer que la 
parella es conegués. 
 
Aquest llibre es considera adequat per a estudiants a partir de primer d’ESO, però alguns dels 
seus capítols corresponen a nivells superiors. 
 
 
3.5.2. “ Un cuento enmarañado”  Autor: Lewis Carroll  
  

Gènere: Conte 
Contingut: Problemes 
Format: Lectura lineal  

 
 
Tot i que les obres més conegudes de l’escriptor britànic Charles Lutwidge Dodgson (sota el 
pseudònim de Lewis Carroll) són Alícia en el país de les meravelles i Alícia a través del mirall, 
aquest matemàtic i pastor anglicà també va escriure altres obres que tenen com a eix central 
les matemàtiques. 
 
Destacarem aquí “Un cuento enmarañado”, una absurda història dins la qual s’amaguen 
enginyosos problemes de matemàtiques, d’àlgebra, de geometria i de lògica. Aquests 
problemes es van publicar inicialment en una revista periòdica i els lectors enviaven les seves 
reflexions i els intents de solució. Posteriorment van ser recopilats en un sol llibre en el que 
s’inclouen alguns dels comentaris que enviaven els primers lectors.  
 
Es tracta de problemes de força complexitat per la qual cosa el llibre es recomana a partir de 
quart d’ESO i Batxillerat.  
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3.5.3. El dimoni dels nombres. Autor: Hans Magnus Enzensherger  
 

Gènere: Novel·la 
Contingut: Curiositats i conceptes matemàtics 
Format: Lectura lineal 

 
Hans Magnus Enzensherger és un escriptor alemany. La major part de la seva obra literària  és 
sobre poesia i assaig, però també va escriure alguns llibres de literatura juvenil dins dels qual 
s’emmarca aquesta obra.   
 
El dimoni dels nombres té com a subtítol “Un llibre per a tots els qui tenen por de les 
matemàtiques” i el seu objectiu és acostar el jovent que no li agrada aquesta disciplina, 
probablement perquè no l’acaba d’entendre, al “màgic” món dels nombres.  
 
El protagonista del llibre és en Robert, un noi a qui no agraden les mates però que de mica en 
mica va entrant en el seu món a través dels somnis i de la mà d’un dimoniet.  
 
Primer de tot el dimoniet el renya per ser un covard i no tenir l’esma d’enfrontar-se als nombres 
i s’ofereix a ajudar-lo a anar pel món de les matemàtiques. Encara que en Robert al 
començament li diu que no, de mica en mica el dimoniet va despertant la seva curiositat i li va 
fent entendre que el món de les xifres pot ser divertit i emocionant. Cada nou aprenentatge 
desperta més la curiositat d’en Robert i, per suposat, també dels lectors. 
 
Al llarg de dotze nits, es van presentant diferents curiositats matemàtiques, com a per exemple 
les seqüències numèriques que es troben multiplicant els “uns” (1 x 1 = 1; 11 x 11 = 121; 111 x 
111 = 12321, etc.) o els conceptes d’unitat, desena, centena, etc. com a “salts” de les xifres. 
 
En definitiva, el llibre és molt amè i entretingut i ens fa entendre els conceptes matemàtics 
d’una manera molt diferent a les lliçons de l’escola. 
 
Aquest llibre pot ser adequat per joves a partir de tercer d’ESO. 
 
 
3.5.4. Maleïdes matemàtiques: Alícia en el país dels nombres. Autor: Carlo Fabretti 
 

Gènere: Novel·la 
Contingut: Curiositats matemàtiques 
Format: Lectura lineal 

 
  
Carlo Fabretti és escriptor, matemàtic i guionista de televisió. Malgrat el seu origen italià, 
resideix a Espanya i escriu generalment en castellà. Entre les seves obres més conegudes 
estan les protagonitzades pel nano Ulrico. 
 
“Maleïdes matemàtiques: Alícia en el país dels nombres” és una novel·la juvenil inspirada en 
l’obra de Lewis Carroll, “Alícia en el país de les meravelles”. Però a diferència de l’Alícia de 
Carroll el país que visita l’Alícia de Fabretti és el dels nombres.  
 
Aquesta visita és “aprofitada” per introduir un seguit de conceptes matemàtics i presentar noves 
maneres d’aprendre les taules de multiplicar. Curiosament, el personatge coprotagonista de la 
novel·la, qui introdueix a l’Alícia en aquest nou món, és l’escriptor Lewis Carroll. De la mà 
d’aquest personatge de mica en mica, l’Alícia va descobrint la utilitat de les matemàtiques quan 
necessita d’aquesta ciència per resoldre una gran varietat de problemes. 
 
Es considera que el llibre correspon a un nivell a partir de segon d’ESO. 
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3.5.5 El teorema del lloro.  Autor: Denis Guedj 
 

Gènere: Novel·la 
Contingut: Curiositats i descobertes matemàtiques 
Format: Lectura lineal 

 

Denis Guedj és un escriptor i matemàtic francès. A més de ser professor universitari a París, va 
tenir moltes altres professions com la d’actor,  guionista i historiador de la ciència. La seva obra 
més coneguda és “El teorema del lloro”, publicada el 1998, però també és autor d’altres obres 
que tenen com a eix temàtic les matemàtiques, tals com “L’imperi de les xifres i els nombres”, 
“l’Imperi del món” o “Les matemàtiques explicades a les meves filles”. 
 
El teorema del lloro és una novel·la de ficció en la qual es fa un recorregut pel món de les 
matemàtiques. L’autor explica de manera entenedora les principals descobertes i avenços en 
aquesta ciència. És una bona obra de referència per aquelles persones interessades en 
conèixer l’apassionant món de les xifres i els conceptes matemàtics. 
   
Els protagonistes són un vell bibliotecari que resideix al barri de Montmartre a París i una dona 
amb els seus tres fills que viuen amb ell. Sense faltar el lloro que juga un important paper en 
tota la història. 
 
En el llibre s’expliquen alguns conceptes matemàtics elementals mitjançant demostracions 
pràctiques. Un exemple seria la reproducció en la piràmide del museu del Louvre de la mesura 
que féu Tales de la piràmide de Keops. Destaca també en aquesta novel·la la seva visió 
cronogràfica de les principals teories matemàtiques des de l’antiguitat fins al segle passat.   
 
Es recomana el llibre a nivell de batxillerat. 
 
 
3.5.6. “ Cuentos de matemáticas”  Autor: Juan Carlos Hervás i altres  
 

Gènere: Conte 
Contingut: Conceptes matemàtics, activitats, problemes i jocs 
Format: Lectura lineal 

 

El llibre consta de 11 contes a través dels quals es van introduint diversos conceptes 
matemàtics tals com els polinomis, les equacions, la trigonometria, la probabilitat, etc. Cada 
conte s’acompanya d’activitats per comprovar si s’han entès els conceptes explicats i per 
treballar-los. Moltes activitats són en forma de joc.    

Aquest llibre està adaptat al programes de l’assignatura de matemàtiques de  tercer i quart 
cursos d’ESO, per la qual cosa és una eina docent de gran interès i està recomanada com a 
lectura bàsica en molts centres docents. 

 
3.5.7 “ El país de las mates para novatos”  i “ El país de las mates para expertos” . Autora: 
L.C. Norman  
 

Gènere: Novel·la d’aventures 
Contingut: Enigmes matemàtics 
Format: Lectura no lineal 

 
 
Aquests dos llibres tenen com a objectiu la cerca de la Porta de la Saviesa i l’evasió de 
L’Obscura Caverna de la Ignorància, respectivament. Són llibres d’aventures, la lectura dels 
quals no és lineal. En efecte, cada pàgina compta amb un enigma matemàtic que cal superar i 
el resultat de l’enigma correspon al nombre de la pàgina on s’ha de continuar la lectura. Amb 
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cada enigma  resolt s’aconsegueix informació que es va afegint al plànol que permetrà trobar la 
anhelada Porta de la Saviesa o bé sortir de l’obscura Caverna de la Ignorància.  
 
Si el lector no és capaç de trobar la solució d’un enigma, disposa de problemes “pista” i altres 
ajudes. 
 
El primer llibre correspon a un nivell a partir de primer d’ESO i el segon a partir de segon. 
 
  
3.5.8. L’home que calculava. Autor: Malba Tahan 
 

Gènere: Novel·la històrica 
Contingut: Curiositats i problemes matemàtics 
Format: Lectura lineal 

 
 
Malba Tahan és el pseudònim del professor de matemàtiques i escriptor brasiler, Júlio César 
de Melo e Sousa. Tot i que va escriure nombrosos llibres sobre matemàtica recreativa, el més 
conegut és precisament “L’home que calculava”.  
 
Es tracta d’un llibre escrit en 1938 i que es considera tant una novel·la històrica com un llibre de 
curiositats matemàtiques, ja que en ell es plantegen problemes de matemàtiques a través relats 
ambientats als països àrabs. El protagonista és en Beremiz Samir, un pastor d’ovelles que per 
por a perdre-les i ser castigat les comptava cada dia, arribant a desenvolupar una excepcional 
habilitat per al càlcul. Aquesta habilitat li portà a resoldre una sèrie de problemes quotidians. 
 
El primer d’aquests problemes és el repartiment de l’herència entre tres fills. El pare ha deixat 
en herència 25 camells amb les següents instruccions: el fill gran ha de rebre la meitat, el fill 
mitjà la tercera part i el fill petit una novena part. Però els germans no arriben a un acord de 
com s’han de repartir els camells per seguir les instruccions del pare. 
 
En Beremiz troba la solució. Demana al seu company de viatge que li deixi el seu camell i 
l’afegeix als 35 que han heretat els germans i fa el següent càlcul: 
 
El germà gran ha de rebre la meitat de 35 camells, per tant 17 i mig. Rebrà 18. 
El germà mitjà ha de rebre la tercera part de 35 camells, per tant 11 i dos terços: Rebrà 12. 
El germà petit ha de rebre la novena part de 35 camells, per tant més de 3 i tres quarts. Rebrà 
4.  
 
Després de fer el repartiment en el que tots surten guanyen i per tant accepten de bon grat, 
encara sobraran 2 camells (18 + 12 + 4 = 34). En Beremiz torna el camell al seu company de 
viatge i proposa que li donin a ell el restant per haver solucionat el problema. La clau de tot és 
que la suma de les proporcions de repartiment proposades pel pare (una meitat, un terç i un 
novè) no sumen 1. 
 
Aquest llibre pot ser adequat per als nivells de tercer i quart d’ESO i batxillerat. 
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4. RESULTATS 

 
 
 
4.1. LA PROPOSTA 

 
El resultat d’aquest projecte ha esdevingut l’elaboració d’un nou material de lectura per tal de 
recordar els conceptes donats al tercer curs d’ESO i introduir la matèria del quart curs, resolent 
problemes de tots els àmbits. La intenció és l’exposició de bona part dels conceptes del 
currículum de matemàtiques d’aquest curs de forma amena a través d’un text adreçat i pensat 
per als adolescents d’entre 14 i 16 anys.  
 
Amb aquest propòsit, s’ha optat per la redacció d’una novel·la curta (veure annex 1) inspirada 
en un clàssic de la literatura francesa, La volta al món en 80 dies (Jules Verne, 1873). Se l’ha 
titulat intencionadament “La volta al món amb 25 problemes”, i explica les aventures d’un grup 
de tres nois i una noia que decideixen fer un viatge durant el mes d’agost, i donar la volta al 
món. Durant aquesta aventura es trobaran en diferents situacions habituals que es poden 
donar en aquest tipus de viatges, però també alguna de poc corrent. En totes elles serà 
necessari que facin servir els seus coneixements matemàtics per sortir endavant, i tornar a 
casa en el temps que s’han proposat. La novel·la està contextualitzada en el segle XXI, per la 
qual cosa és probable que els lectors en algun moment hagin viscut alguna de les situacions 
que es presenten.   
 
S’ha aprofitat la novel·la per introduir un llibre clàssic, explicar-ne també el seu context i fer-ne 
una breu exposició. La intenció d’això és poder engrescar a la lectura d’un llibre amè i molt 
escaient pel públic adolescent. Anàlogament es podria haver fet aquest exercici amb altres 
clàssics de la literatura, i aprofitar per introduir-los als alumnes.  
 
 
 
4.2. ANÀLISI DEL TEXT 
 
S’ha plantejat la novel·la dividida en disset capítols curts. La intencionalitat d’aquesta divisió és 
facilitar la lectura a l’alumne i fer-la el més amena possible. La seqüència general del text és la 
narració i el diàleg de la història de quatre amics que preparen i realitzen un viatge al voltant del 
món. En aquest context, es van introduint conceptes matemàtics a través de resolució de 
problemes o explicacions teòriques. Tanmateix, s’han deixat alguns capítols sense contingut 
matemàtic per tal de generar un cert respir durant la lectura.  
 
Per tal de fer l’aprenentatge el més enriquidor possible, s’han introduït a banda de problemes i 
conceptes matemàtics de diversos àmbits, coneixements d’altres matèries com poden ser la 
història, la física, l’art o les llengües estrangeres. 
 
Una altra eina que s’ha considerat oportuna durant la redacció de la novel·la, és l’ús d’un 
marge esquerra amb anotacions que feien referència al text o el clarificaven. Tanmateix, també 
s’ha aprofitat per introduir nous conceptes matemàtics o d’altres disciplines, tal i com es poden 
apreciar a les figures 2 i 3. 
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 Figura 2. Fragment del setè capítol on es veu l’ús del marge esquerre per a la introducció de 
conceptes matemàtics. 
  
 

 
 
Figura 3 Fragment del dotzè capítol on es veu l’ús del marge esquerre per a la introducció de 
conceptes no matemàtics. 
  
 
Realitzem a continuació una anàlisi detallada del conjunt de capítols del llibre per tal de veure 
quins aspectes s’hi treballen i com es realitza aquesta tasca.  
 
 
Capítols 1 i 2  
 
Els primers dos capítols introdueixen la història i estan formats únicament per un conjunt de 
narracions i diàlegs entre els protagonistes. En ells s’explica la història d’un noi, en Jordi que 
narra els fets en primera persona sobre la proposta d’un viatge que vol realitzar amb els seus 
amics, la Núria, l’Oriol i en Carles (veure figura 4). 
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Figura 4. Fragment del primer capítol on es veu la narrativa en primera persona 
 
 
 
Capítol 3 
 
En aquest capítol s’introdueixen els primers problemes matemàtics senzills durant la narrativa 
del text. Ambdós problemes són de resolució relativament cura, i de l’àmbit de canvi i relacions. 
Al primer es demana al lector que compari el cost total de dues ofertes de vols. Per fer-ho, 
haurà de realitzar el càlcul de percentatges sobre valors donats (veure figura 5). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Enunciat del segon problema matemàtic plantejat al text 
 
 

PROBLEMA 2:  

 
El cost de l’alberg amb IVA inclòs és de 102,85 €. Si es fa el pagament amb 
targeta de crèdit per internet ens fan un descompte d’un 12% sobre el preu de 
l’allotjament (és a dir, el preu sense IVA). 
 
Quin és el preu de l’allotjament sense IVA?  
 
Quin import del total és en concepte d’impostos? 
 
Quin descompte fan per pagar amb targeta de crèdit?  
 
Quin final suposarà l’allotjament a l’alberg?  

(NOTA: IVA = 21%) 
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Capítol 4  
 
Segueix essent un capítol narratius per donar més contingut al lector sobre la situació que 
estan vivint els personatges de la novel·la.  
 
 
Capítol 5 
 
En aquest capítol estan realitzant el seu primer desplaçament des de Barcelona a França. Un 
dels amics no pot agafar el tren amb el que es desplacen els seus companys i agafa l’avió. 
S’aprofita aquesta situació per introduir un problema de resolució de sistemes d’equacions. Es 
tracta d’una resolució típica de confluència de posició amb velocitats diferenciada.  
 
També és en aquest capítol on es comença a demanar una major interacció del lector. Haurà 
de buscar dades per internet per tal de poder resoldre el problema que se li planteja (veure 
figura 6).  
 
 

 
 
Figura 6. Fragment del cinquè capítol, on s’observa l’enunciat d’un problema de resolució de 
sistemes d’equacions.  
 
 
Capítol 6 
 
En aquest capítol s’introdueixen dues estratègies noves. Per una banda, s’escriu un petit diàleg 
en francès, de forma molt bàsica. Això s’ha realitzat de mode que els alumnes que l’estudien no 
tinguin cap mena de dificultat, i constitueixi una petita introducció per a aquells que els 
desconeixen.  
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Figura 7. Fragment del sisè capítol, on s’observa el diàleg en francès incorporat al text. 
 
 
Per altra banda, es realitzaran tres exercicis matemàtics. Al primer, hauran de cercar dades i 
realitzar un petit problema de canvi i relacions. Al segon, se’ls planteja el primer problema de 
caire teòric de l’activitat. Finalment, es realitza un exercici més llarg on es treballen conceptes 
de geografia i matemàtica conjuntament.  
 
 
Capítol 7 
 
En aquest capítol s’introdueix una nova eina: l’explicació teòrica d’un concepte nou. En aquest 
cas és la introducció a la teoria del Moviment Rectilini Uniforme i el Moviment Rectilini 
Uniformement Accelerat. Això, a banda dels nous coneixements que suposarà per a l’alumne, 
s’acompanyarà d’un problema que incorporarà la resolució d’equacions de segon grau (veure 
figura 8).  
 
 

 
 
Figura 8. Fragment del setè capítol, on s’observa la introducció de conceptes teòrics, per a la 
posterior realització d’exercicis.  
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Capítol 8  
 
Aquest capítol incorpora tres problemes matemàtics. El primer relacionat amb el canvi de 
divises. El segon és un problema més complet que involucra canvis i relacions amb equacions 
de primer grau. Finalment, es proposa la realització d’un problema llarg treballant conjuntament 
la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès (veure figura 9).  
 

 
Figura 9. Enunciat del desè exercici, on l’alumne haurà de llegir una carta de restaurant en 
anglès i respondre a les preguntes proposades.  
 
 
Capítol 9  
 
S’ha concebut aquest capítol a mode de descans matemàtic per tal d’enriquir la narració de la 
història i els seus diàlegs. No es perd però, l’oportunitat de seguir introduint conceptes d’altres 
àmbits.  
 
 
Capítol 10 
 
Aquest constitueix un capítol força narratiu on s’explica que els protagonistes estan a punt de 
prendre un ferri des de Copenhaguen, on han arribat des de París amb avió, per anar fins a 
Islàndia. Aprofitant el context, s’introdueix un problema senzill de diferència horària entre 
països. Aquest tipus de problemes habituals tenen una base teòrica senzilla. Tanmateix, es 
considera important el domini d’aquest tipus de canvi i relacions.  
 
 
Capítol 11 
 
En aquesta ocasió, el capítol comença amb una explicació sobre la riquesa geològica 
d’Islàndia. Més endavant, s’introdueix la teoria matemàtica que regeix el sistema de navegació 
per satèl·lit (GPS). Finalment es proposa un problema eminentment de caire geogràfic amb un 
senzill càlcul matemàtic.  
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Capítol 12 
 
Aquest capítol és segurament el més dens matemàticament. Es comença amb la proposta d’un 
senzill exercici de funcions i de reducció de fraccions. Per altra banda, es demana la realització 
d’un problema d’equacions de primer grau. En ell, s’adverteix als alumnes que Islàndia és un 
país molt poc densament poblat i que han de vigilar de no quedar-se sense benzina. Se’ls dóna 
unes quantes dades per tal que calculin quantes vegades hauran d’omplir el dipòsit per fer el 
recorregut marcat. Finalment, s’introdueix el concepte de logaritme,  i se’n demana l’aplicació 
amb la resolució d’un problema en aquest sentit (veure figura 10).  
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Fragment del dotzè capítol, on es veu la segona part de l’explicació del concepte de 
logaritme.  
 
 
 
Capítol 13 
 
En aquest capítol s’introdueix el concepte de mitjana. Tanmateix, se’n demana la resolució d’un 
problema segons les alçades observades de l’expulsió d’aigua d’un guèiser d’Islàndia, el 
Geysir.  
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Capítol 14 
 
Els protagonistes de la història han arribat a Montreal i hi passaran uns dies. Amb aquest 
context, resulta també un capítol amb un contingut matemàtic més dens que la resta. Aquí es 
torna a treballar els sistemes d’equacions de primer grau i un problema de canvi i relacions més 
complet.  
 
Finalment, es realitzarà un problema més llarg que inclourà la representació de funcions, per 
posteriorment realitzar-ne una anàlisi.  
 
 
 
Capítol 15 
 
Aquest capítol narra l’arribada dels protagonistes a Tokio. Per entendre’s amb una noia que 
coneixeran a l’alberg on estan instal·lats, no tindran més remei que fer ús de l’anglès. D’això en 
resultarà un diàleg en llengua estrangera d’un nivell assequible pels últims cursos d’ESO.  
  
 
 
Capítol 16 
 
Els protagonistes estan arribant al final del viatge i ja només els queda el vol de tornada des de 
Tokio fins a Barcelona. A l’aeroport, quan han de facturar les maletes, es troben que hauran de 
resoldre un sistema d’equacions amb dues incògnites per tal d’estalviar-se alguns diners en 
l’excés de pes dels equipatges (veure figura 11).  
 

 
 
Figura 11. Fragment del catorzè capítol, on es veu l’enunciat del problema proposat.  
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Capítol 17 
 
És el capítol de l’arribada a casa. En ell es planteja en primer lloc una pregunta teòrica que 
hauria de portar a l’alumne a la successió de Fibonacci. El segon, és un problema de 
geometria, on es demana el càlcul de les distàncies recorregudes en funció de la latitud 
escollida.  
 
El següent problema és un problema de funcions amb representació gràfica. En ells es dóna el 
dilema de com repartir el cost del taxi. Per a això es dóna a l’alumne unes premisses per tal 
que faci el càlcul més just per a tots.  
 
Per últim, es planteja al lector la pregunta més significativa, atenent a la font d’inspiració del 
relat elaborat (veure figura 12). 
 

 
 
Figura 12. Fragment del darrer capítol on hi ha l’enunciat de l’últim problema a resoldre.  
 
 
Independentment de la referència a la novel·la original, el darrer problema busca que el lector 
faci una reflexió sobre la distribució de fusos horaris i quines conseqüències té. És bo que 
l’alumne cerqui tota la informació disponible i es generi un petit debat a la classe on s’entengui 
aquest concepte. 
 
 
 
4.3. LA TRANSVERSALITAT AL TEXT 
 
La grandesa dels llibres és que tenen la capacitat de suportar en els seus textos gran quantitat 
d’informació de tots el àmbits imaginables. Amb aquest teló de fons, s’aprofita el gran potencial 
que té la novel·la per introduir tots un seguit d’elements transversals que d’altra manera seria 
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difícil que es donessin en una aula. Tot això afegeix riquesa al text, i alhora, fa que la seva 
lectura suposi un aprenentatge més integrat i ampli.  
 
En aquest sentit, s’ha volgut introduir el màxim nombre de conceptes de matèries tan diverses 
com la història, la literatura, les ciències socials, la geologia, les llengües estrangeres, la 
geografia o l’art, entre d’altres. Aquestes interferències s’han procurat fer de manera natural 
seguint el fil de l’argument de la història. Tanmateix, pels casos en que això no era possible o 
no resultava del tot natural, s’ha previst l’ús de notes al marge on s’explicaven o ampliaven 
situacions que tenien lloc en el text.  
 
Nogensmenys, el tema de la novel·la, un gran viatge, no ha sigut aleatori. El desplaçament i la 
visita de diferents cultures ha afegit recursos al projecte per tal de fer-lo més ric en continguts. 
Alhora, ha permès encaixar problemes matemàtics de caire molt diferent.  
 
Per últim, i també com a element transversal, s’ha aprofitat en algunes ocasions per introduir 
petits fragments en anglès i francès. En ambdues situacions, en nivells assolibles sense ajuda 
externa per a alumnes de secundària cursant aquestes llengües. Tanmateix, sobretot en el cas 
del francès, s’ha recordat al lector la possibilitat d’utilitzar eines per a la traducció de textos en 
llengües estrangeres.  
 
 
 
4.4. LA INTERACCIÓ AMB EL LECTOR 
 
Atenent a la gran quantitat d’eines de què disposen els alumnes avui, s’ha volgut buscar una 
gran participació del lector. És per això, que es demana en certs moments que el lector s’adreci 
a internet per buscar informacions determinades per solucionar problemes matemàtics 
puntuals, o per tal de fer més rica la seva lectura.  
 
Per introduir els problemes matemàtics al text, s’ha intentat seguir el fil argumental de la 
novel·la per tal de contextualitzar-los. És per això, que sovint és necessària la lectura dels 
paràgrafs anteriors al problema per tal de posar-lo en situació.  
 
 
 
4.5. MÈTODE DE TREBALL 
 
Aquest tipus d’eines es pot treballar des de vessants molt diferents. En primera instància, es 
podria donar llibertat absoluta a l’alumne per tal que explorés per si sol la lectura i la resolució 
de problemes. Aquest tipus d’enfocament seria escaient en alumnes capaços de treballar de 
manera autònoma amb un rendiment òptim de la seva feina.  
 
Tanmateix, com sovint no és la situació més habitual, es proposa el seguiment de l’alumne en 
la lectura i al resolució de problemes. Un mètode que es considera que podria ser efectiu és 
donar tasques concretes a l’alumne. Per exemple, es planteja la lectura d’un capítol i la 
resolució dels seus problemes, per setmana. Es podria establir un dia de comentari de la 
lectura i resolució de problemes.  
 
La proposta plantejada anteriorment pot ser enriquida amb el foment de debats sobre les 
situacions dels diferents protagonistes a classe. També es podria preguntar als alumnes què 
haguessin fet en les diferents situacions.  
 
Finalment, aprofitant la gran transversalitat del text, es podrien proposar treballs d’ampliació 
sobre els diferents temes que van sorgint a la lectura (geografia, història, llengües estrangeres, 
art, física, etc.) 
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5. CONCLUSIONS 
 
 
 
L’objectiu d’aquest treball de final de màster ha estat presentar una eina per treballar els 
continguts matemàtics de manera integrada a través de la lectura. 
  
De manera més específica, hem presentat una novel·la inspirada en l’obra de Jules Verne “La 
volta al món en 80 dies” en la qual es narra el viatge d’un grup d’amics per diferents països. La 
trama de la novel·la és aprofitada per recordar conceptes matemàtics corresponents al tercer 
curs d’ESO i per introduir la matèria del quart curs. 
  
La intenció era disposar d’un material que pogués tenir l’atractiu de la novetat, el desafiament i 
el valor estètic per tal d’estimular la motivació intrínseca dels joves vers les matemàtiques. Al 
mateix temps s’ha aprofitat per introduir conceptes d’altres matèries del currículum com poden 
ser la història, la geografia, la física i les llengües estrangeres, entre altres, potenciant la 
transversalitat dels aprenentatges. 
  
L’elecció d’un viatge com a eix central de la trama argumental no ha estat casual. Ens ha 
semblat que això permetia posar en contacte als lectors amb països, cultures i realitats 
diferents a la pròpia, la qual cosa ja és enriquidora per se. D’altra banda, viatjar pel món és una 
activitat que sol il·lusionar als adolescents i els joves (i els no tan joves) i que desperta la seva 
fantasia. 
  
El fet que els protagonistes fossin un grup de joves d’edats no especificades pensem que 
permet facilitar la identificació dels lectors: tot i que els lectors potencials són estudiants en 
segon cicle de ESO, aquesta lectura pot fer volar la imaginació i desitjar o fer somiar que en un 
futur no massa llunyà ells mateixos podrien trobar-se en una situació similar, la qual cosa 
probablement farà que la seva curiositat i el nivell d’implicació en la lectura s’incrementi. 
  
Sabem perfectament que l’ensenyament al nostre país no està vivint els seus millors moments. 
Això sovint és degut a raons totalment alienes als docents. És evident, que aquests fets afecten 
també a l’objecte d’aquest treball: les matemàtiques i la lectura. Tanmateix, des de les aules es 
pot, i s’ha d’intentar dedicar el màxim esforç per tal d’oferir als nostres alumnes cada dia un 
ensenyament millor i més plural. Som conscients que en una societat en procés de canvi 
constant, com la nostra, necessita també renovació en la tasca docent. 
  
Com s’ha fet palès al llarg d’aquest treball, una manera d’incrementar el rendiment acadèmic 
dels nostres estudiants és potenciar la seva motivació intrínseca per aprendre. També s’ha 
constatat la importància de la contextualització i la integració dels aprenentatges, és a dir que 
es pugui veure el seu lligam amb altres matèries objecte d’estudi o situacions quotidianes. 
Aquests han estats els principals objectius de la creació del nou material que avui presentem. 
Esperem haver-los aconseguit. 
  
Ens hagués agradat poder utilitzar aquest material amb estudiants dels últims cursos d’ESO 
per tal de comprovar si realment la seva lectura els motiva, o en altres paraules, disposar 
d’evidència empírica de fins a quin punt la nova eina que hem creat és útil per treballar d’una 
manera contextualitzada i integradora els conceptes matemàtics que es recorden o 
s’introdueixen de nou. Per un problema de temporalització en la presentació d’aquest treball, 
això no ha estat possible però esperem poder utilitzar-la properament quan, una vegada 
finalitzat aquest màster, estiguem treballant amb aquests estudiants. 
  
Val a dir que aquesta eina no està tancada. No tenim cap dubte de que els comentaris, 
inquietuds i suggeriments dels nostres estudiants de secundària ajudaran a millorar-la. Estem 
oberts a fer les modificacions oportunes d’acord amb el seu criteri, ja que a ells va destinada i 
ells són sense dubte els millors jutges. 
  
 
 



La lectura i les matemàtiques 23 

6. BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
Amabile, T. M., DeJong, W., & Lepper, M. (1976). Effects of externally imposed deadlines on 
subsequent intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 92–98. 
 
Baker, E. D., Hope, L. i Karandjeff, K. (2009). Contextualized teaching and learning: A faculty 
primer. Sacramento, CA: The Research and Planning Group for California CommunityColleges, 
Center for Student Success. Recuperat l’1 de maig de 2013 de 
http://www.careerladdersproject.org/docs/CTL.pdf 
 
Balbuena Castellano, L. (2006) Cuentos del cero. Madrid: Nivola. 
 
Burns, M. (1975). The I hate Mathematics! Book. Covelo, CA: The Yolla Bolly Press. 
 
Burns, M. (1992). Math and literature: (K-3). Book One. Sausalito, CA: Math Solutions. 
 
Burns, M. (1995a). The Greedy Triangle. Broadway: NY: Scholastic Press. 
 
Burns, M. (1995b). Writing in math class. Sausalito, CA: Math Solutions Publications. 
 
Capraro, R.M. i Capraro, M.M. (2006). Are you really going to read us a story? Learning 
Geometry through Children’s Mathematics Literature. Reading Psychology, 27 (1), 21-36. 
 
Carrol, L. (2002). Un cuento enmarañado. Madrid: Nivola. 
 
Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. 
 
Esparza, M.J. (2003). Las dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas. Buenos Aires: 
Paidós. 
 
Fabretti, C. (2000). Maleïdes matemàtiques: Alícia en el país dels nombres. Barcelona: 
Alfaguara.  
 
FEDAIA (2012). El fracàs escolar a Catalunya. Barcelona: Federació d’Entitats d’Atenció a la 
Infància i a la Adolescència FEDAIA. 
 
Gottfried, A.E. (1985). Academic intrinsic motivation in elementary and junior high school 
students. Journal of Educational Psychology, 77(6),  631-645. 
 
Guedj, D. (2002). El teorema del lloro. Barcelona: Anagrama. 
 
Hayenga, A. O., i Corpus, J. H. (2010). Profiles of intrinsic and extrinsic motivation: A person-
centered approach to motivation and achievement in middle school. Motivation and Emotion, 
34, 371-383. 
 
Hervás, J. C. et al. (2005). Cuentos de matemáticas. Granada: Proyecto Sur Ediciones. 
 
Jang, H. (2008). Supporting students' motivation, engagement, and learning during an 
uninteresting activity. Journal of Educational Psychology, 100(4), 798. 
 
Jurmo, P. (2004). Workplace literacy education: Definitions, purposes, and approaches. Focus 
on Basics, 7(B), 22–26. 
 
Lepper, M., & Greene, D. (1975). Turning play into work: Effects of adult surveillance and 
extrinsic rewards on children’s intrinsic motivation. Journal of Personality and Social 
Psychology, 31, 479–486. 
 



La lectura i les matemàtiques 24 

Mahler, J. D. (2011). When Multiplication Facts Won’t Stick: Could a Language/Story Approach 
Work? The Educational Therapist, 32(1), 5-21. 
 
Miñano, P. Gilar, R. i Castejón, J.L. (2012). A structural model of cognitive-motivational 
variables as explanatory factors of academic achievement in Spanish Language and 
Mathematics. Anales de Psicología, 28(1), 45-54. 
 
Navas, L., Sampascual, G., & Santed, M.A. (2003). Predicción de las califica-ciones de los 
estudiantes: La capacidad explicativa de la inteligencia ge-neral y de la motivación. Revista de 
Psicología Gen-eral y Aplicada, 56(2), 225-237. 
 
Norman, L.C. (2008). El país de las mates para novatos. Madrid: Nivola. 
 
Norman, L.C. (2009). El país de las mates para expertos. Madrid: Nivola. 
 
Perin, D. (2011). Facilitating Student Learning Through Contextualization. Community College 
Research Center, 53, 1-4. 
 
Pintrich, P.R. (2003). A motivational science perspectiva on the role of stu-dent motivation in 
learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667-686. 
 
PISA (2010) Results: Executive Summary. OECD. Recuperat l’11 de maig de 2013 de 
http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf 
 
Tahan. M. (2012). L’home que calculava. Barcelona: La Magrana 
 
Wilburne, J. & Napoli, M. (2008). Connecting mathematics and literature: An analysis of pre-
service elementary school teachers’ changing beliefs and knowledge. Issues in the 
Undergraduate Preparation of Mathematics Teachers: The Journal, 2 (Pedagogy).  
 
Wilburne, J., & Napoli, M. (2007). Integrating literature and mathematics: A mysterious 
connection. Mathematics Teaching in the Middle School, 13(3), 135-139. 
 
Woolfolk, Anita (2010).  Psicología Educativa (11ª ed.). Madrid: Pearson. 


