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1. Introducció 

En el present Treball Final de Màster es presenta un anàlisi didàctic de la problemàtica existent 
entre el salt del currículum de matemàtiques dels cursos de secundària i batxillerat amb el 
currículum de matemàtiques que s’imparteix al primer curs d’universitat. 

La problemàtica existent entre l’adquisició del nivell bàsic de competència matemàtica entre 
l’educació secundària, i posteriorment la consolidació durant el batxillerat, és una de les incògnites 
més comentades entre els docents. Si bé és cert que el desnivell existent entre la finalització del 
batxillerat i el salt cap als primer cursos d’universitat esdevé important, són moltes les opinions i 
debats que han sortit al respecte i no queda del tot clar quin és aquest canvi, i com el sistema 
actua davant del mateix. 

S’ha cregut convenient realitzar un estudi didàctic i una proposta de millores en referència al 
desnivell existent entre el currículum de matemàtiques de secundària i batxillerat amb el dels 
primers cursos d’universitat i, veure quina és l’opinió dels docents i quines poden ser les possibles 
solucions a dita problemàtica.  

Aquets anàlisi didàctic es realitza només de l’assignatura de matemàtiques perquè és l’especialitat 
que jo he escollit en aquest màster. Per tant, es fa referència a la competència matemàtica en tot 
moment. 

A través d’enquestes realitzades a docents de secundària i batxillerat i a professors de 
matemàtiques de la universitat es recull la opinió popular sobre el tema. Mitjançant aquestes 
enquestes hom es capaç de detectar quines són les mancances del sistema i quins són els seus 
punts forts.  

Finalment, amb tota aquesta informació podem obtenir una proposta d’actuacions que poden 
ajudar a millorar aquests possible desnivell i aportar noves conclusions a dita problemàtica. 
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2. Definició i context del problema 

El que hom pretén comparar amb aquest estudi, són les mancances que l’actual sistema educatiu 
pateix pel que fa al currículum de matemàtiques entre l’ESO i el batxillerat amb el que s’imparteix 
als primers cursos d’universitat. I també, poder aportar possibles millores que ajudin a reduir el 
possible desnivell que hi pugui haver. 

El present anàlisi proposat en aquest treball s’efectuarà, en primer lloc, a través de l’estudi 
preliminar del currículum que actualment s’imparteix al batxillerat i a secundària per veure 
l’evolució entre aquests dos salts acadèmics, comparant-lo amb el currículum que es dona a les 
assignatures de matemàtiques de primer curs d’universitat.  

Seguidament, es proposa realitzar unes enquestes a diferents professors de secundària i 
batxillerat i a d’altres professors d’universitat per poder obtenir quina és la opinió dels docents 
respecte aquesta problemàtica. I finalment, s’analitzen els resultats obtinguts per poder oferir les 
conclusions. 

2.1. Punt de partida 

Es pot dir que encara existeix un nivell força elevat de desconeixement del professorat de 
matemàtiques de secundària pel que fa a la situació actual de la matèria de matemàtiques en els 
primers cursos de la universitat. I de la mateixa manera, el professorat universitari tampoc coneix 
amb prou profunditat quines matemàtiques es realitzen en el batxillerat i a secundària. 

És cert que estem en un continu procés de canvi pel que fa al sistema educatiu, s’estan aprovant 
noves lleis i el desenvolupament de les mateixes modifica l’organització i els currículums de les 
assignatures tant de batxillerat com de la universitat, per tant, és convenient veure en quin punt de 
partida ens trobem.  

2.2. Perquè es vol  avaluar el currículum de matemàtiques? 

La intencionalitat d’aquest treball fa precís realitzar un previ anàlisi del currículum de matemàtiques 
que la normativa vigent ens facilita. Per tant, cal entendre, en primer lloc, quins continguts engloba 
aquest currículum, i en segon lloc, veure quines són les opinions de professionals dins de la 
matèria i que imparteixen l’assignatura de matemàtiques en algun dels àmbits. 

Cal comentar que s’escull fer l’anàlisi de l’assignatura de matemàtiques perquè és l’especialitat 
que jo he escollit en aquest màster i per tant, és una de les meves inquietuds al respecte, conèixer 
quin és l’estat actual d’aquesta assignatura en el sector que ens envolta. 
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3. Descripció de la solució 

Per assolir una proposta de millores o solucions, hom ha de ser capaç d’estudiar la problemàtica 
presentada en l’apartat anterior, a través de l’anàlisi dels currículums de matemàtiques en ambdós 
àmbits, però també veure quina és l’opinió tant de professors de matemàtiques de secundària i 
batxillerat com de professors de la universitat. Per tant es realitza la següent seqüència: 

En primer lloc, a l’apartat 4.1. Competència matemàtica, s’inclou una breu descripció del què 
s’entén per competència matemàtica i quins són els continguts genèrics de què està composada. 

En l’apartat 4.2. Anàlisi del currículum de matemàtiques, es veuen quin són els continguts més 
específics per cada bloc i s’afegeixen les consideracions pertinents per a cada nivell d’estudis. És 
a dir, per secundària, batxillerat i la universitat. En aquest últim apartat, es fa èmfasi en 
assignatures de càlcul i d’àlgebra dels graus tècnics proposats. 

A l’apartat 4.3. Comparativa de temari entre batxillerat i universitat, s’analitza el temari de 
matemàtiques entre el realitzat a batxillerat i el realitzat en els primers cursos en la matèria de 
matemàtiques de diverses carreres universitàries a Catalunya. Per realitzar aquesta comparativa 
es té en compte un anàlisi efectuat per professors de matemàtiques de la Universitat Politècnica 
de Catalunya que va realitzar aquest estudi. 

A l’apartat 4.4. Indicadors de l’educació, es reprodueixen les dades més destacades dels 
indicadors de l’educació que ens marca la Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico, d’ara en endavant OCDE, a través dels indicadors extrets de PISA (Programme for 
International Student Assessment). Aquesta informació, entre d’altres dades estadístiques, 
permetrà conèixer millor el rendiment actual de l’alumnat al nostre país en matèria de 
matemàtiques i veure quines són les seves mancances. 

A l’apartat 4.5. Enquestes realitzades, es detalla l’estructura de les enquestes que s’han realitzat i 
s’inclouen els resultats obtinguts de les mateixes, indicant en cada cas qui les ha efectuat, la eina 
que s’ha utilitzat per a realitzar-les i la metodologia realitzada. En aquest mateix apartat, es 
conclouen els primers resultats obtinguts en les enquestes i es realitza una primera valoració de 
les opinions dels professors de secundària contrarestades amb els professors d’universitat. 

A l’apartat 5. Proposta de millores, es realitza la valoració de les mancances que l’actual sistema 
presenta amb els desnivells existents i sobretot, la reflexió posterior un cop realitzada aquest 
estudi sobre la proposta de les millores que hom planteja per ajudar a millorar la problemàtica 
presentada en aquest treball. 

Finalment, a la secció final del treball, es resumeixen les principals conclusions a les que s’ha 
arribat i que resumeixen el present estudi. 
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4. Resultats 

4.1. Competència matemàtica 

Abans de començar l’anàlisi del currículum de matemàtiques, cal recordar que aquest es 
construeix en base a assolir la competència matemàtica. Ara es treballa per competències, és a 
dir, hom entén la competència com “la capacitat d’aplicar els diferents coneixements, habilitats i 
valors de manera integral en les diferents interaccions que tenen els éssers humans per a la vida 
en l’àmbit personal, social i laboral” [5]. Que en altres paraules es pot dir que les competències 
bàsiques pretenen desenvolupar i integrar les tres formes del saber contemporani: el saber teòric 
(coneixements), el saber pràctic (habilitats i destreses per resoldre problemes) i el saber ser 
(actituds).[7] 

La definició de competència matemàtica complerta que ofereix el nostre currículum és la següent: 

“La competència matemàtica implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, 
les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant 
per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre 
aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions 
relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social”. [5] 

A mode de profunditzar cal saber que es fa una especificació detallada del que implica la 
competència matemàtica, de subcompetències de Mogen Niss, que alhora conformen el marc de 
referència de la prova PISA. [8] Segons la OCDE, les subcompetències són: 

 Pensar i raonar. Formular preguntes característiques de les matemàtiques; diferenciar 
entre els diferents tipus d’afirmacions (definicions, teoremes, conjectures, hipòtesi, 
exemples, asseveracions condicionades); i entendre i tractar l’amplitud i els límits dels 
conceptes matemàtics donats. 

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

 Comunicar. Això comporta saber expressar-se de diferents maneres, tant oralment com 
per escrit. 

 Construir models. Estructurar el camp o situació que es vol modelar; traduir la realitat a 
estructures matemàtiques; reflexionar, analitzar i criticar un model i els seus resultats; 
comunicar opinions sobre el model i els seus resultats; i supervisar i controlar el procés de 
construcció de models. 
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 Formular i resoldre problemes. Representar, formular i definir diferents tipus de 
problemes matemàtics, i la resolució de diferents tipus de problemes matemàtics de 
diverses maneres. 

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

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

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

Dites subcompetències com a tal no es troben específiques a la llei espanyola. Cal dir però, que 
per exemple en el cas de Catalunya es recullen dites subcompetències, una mica més adaptades 
però sense perdre el contingut. [2] 

4.2. Anàlisi del currículum de matemàtiques per etapes 

Per aconseguir un anàlisi més acurat sobre la temàtica que es presenta en aquest treball, és 
precís i necessari realitzar un estudi del currículum de matemàtiques que actualment s’imparteix 
tant a l’ESO i al batxillerat com en els primers cursos d’universitat. 

4.2.1. Matemàtiques a l’ESO 

Pel cas de Catalunya pel que fa a la competència matemàtica es poden distingir 5 blocs: 

 BLOC 1. Numeració i Càlcul  

 BLOC 2. Canvi i relacions  

 BLOC 3. Espai i forma  

 BLOC 4. Mesura  

 BLOC 5. Estadística i probabilitat              [4] 

Els processos que es desenvolupen durant els cursos a través dels diferents continguts i les 
competències bàsiques de l’àmbit matemàtic són: 
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1. Resolució de problemes 

a. Competència 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una 
representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models 
adequats. 

b. Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre problemes. 

c. Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 

estratègies diverses. 

d. Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

2. Raonament i prova 

a. Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i 

validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. 

b. Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

3. Connexions 

a. Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 

b. Competència 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes. 

4. Comunicació i representació 

a. Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 
maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

b. Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 
comprendre les dels altres. 

c. Competència 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 
construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 

d. Competència 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics.   

[9] 
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Durant el pràcticum en el centre de pràctiques es van poder veure quins són els continguts que es 
donen per a cada curs, a la taula 4.1. es recull aquesta informació. 

PRIMER I SEGON TERCER I QUART

Nombres naturals Nombres racionals i irracionals

Potències Figures Planes

Nombres enters Poliedres i Cossos de revolució

Nombres fraccionaris Fraccions i números racionals

Nombres decimals Polinomis

Sistema mètric decimal. Unitats de mesura Equacions, sistemes i inequacions

Raó i proporció. Magnituds proporcionals Successions

Percentatges, descomptes Gràfiques i funcions

Escales: numèrica i gràfica Funcions

Punt, recta, semirecta i segment. Angles Funcions elementals

Relació entre angles. Mesura d'angles Estadística descriptiva

Construccions geomètriques amb regle, 

escaire i compàs.
Geometria plana. Àreas 

Construcció de triangles. Elements d'un Translacions, girs i simetries

Rectes i punts notables d'un triangle Elements de l'espai

Teorema de Pitàgores Àreas i Volums dels cossos geomètrics

Perímetre i àrea d'un triangle Nombres reals

Polígons. Classificació i elements Equacions de 2n grau

Perímetre i àrea dels polígons regulars Semblança

Raó de semblança. Semblança de polígons Trigonometria

Coordenades cartesianes 

Equacions de primer grau

Estadística i Probabilitat  

Taula 4.1. Continguts de matemàtiques per a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Elaboració pròpia. [3] 

4.2.2. Matemàtiques al Batxillerat 

Un cop l’alumne supera la fase anterior, és a dir obté el títol de l’ESO, pot continuar formant-se i si 
vol accedir a cursar estudis superiors ha de realitzar el batxillerat.  

En aquesta etapa ja no es parla de competències bàsiques, ja que se suposen assolides en 
l’etapa anterior, quan l’alumne obté el graduat de l’ESO. Però això no vol dir que no es tracti la 
competència matemàtica, sinó que ara ja no és una competència bàsica sinó una competència 
més d’assoliment d’etapa. 
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S’entén que ser competent en matemàtiques requereix tenir uns coneixements, capacitats i 
habilitats que han de facilitar que l’alumne/a pugui i vulgui afrontar els reptes que se li plantegin. 
Amb el tipus de treball exposat, centrat en la resolució de problemes, es desenvolupen i són 
objectiu d’atenció del treball docent a l’aula els cinc vessants següents de l’activitat matemàtica: 

- Resoldre problemes matemàticament. 

- Comunicar-se matemàticament. 

- Raonar matemàticament. 

- Valorar la matemàtica i la seva construcció. 

- Tenir confiança en la pròpia capacitat matemàtica.            [6] 

Per tant, els processos que es desenvolupen durant el curs per mitjà dels diferents continguts són: 

- La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que facilita 
la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la cerca de patrons 
i regularitats i la formulació de resultats conjecturals. 

- El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne/a ha descobert la necessitat de 
consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert prèviament 
d’erronis. 

- La defensa oral i per escrit dels propis raonaments, l’acceptació dels errors comesos i la 
comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de treball individuals o 
en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants. 

- La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, contrast i, 
si escau, la consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o manipulacions de 
diferents figures, etc. 

- La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, entesa 
com una activitat que permet que l’alumnat conegui moments històrics rellevants 
connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. Els apartats 
epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a un exposició purament anecdòtica.  

Durant el pràcticum en el centre de pràctiques es va poder veure quins són els continguts que 
es donen durant el batxillerat, es pot veure a la taula 4.2. el recull d’aquesta informació. 
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PRIMER SEGON

NOMBRES REALS. Operacions amb radicals. Racionalització. 

Logaritmes.

MATRIUS. Definició. Suma i producte. Potències. Determinants. 

Rang. Matriu inversa.

POLINOMIS. Operacions amb polinomis. Factorització. Binomi de 

Newton

SISTEMA D'EQUACIONS LINEALS. Sistema d'equacions. Mètode de 

Gauss. Regla de Cramer. Discussió de sistemes amb un paràmetre

EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES. Equacions racionals i 

irracionals. Equacions logarítmiques i exponencials. Sistemes 

d'equacions no lineals. Inequacions i sistemes d'inequacions.

ESPAI VECTORIAL. Espais R3 i V3. Base canònica. Operacions amb 

vectors, suma, recta i producte per un escalar. Dependència lineal 

de vectors. Bases. Producte escalar, vectorial i mixt.

RAONS TRIGONOMÈTRIQUES. Concepte de radian. Reducció de les 

raons trigonomètriques al primer quadrant. Raons trigonomètriques 

de l'angle doble i meitat. Identitats trigonomètriques. Equacions 

trigonomètriques.

ESPAI AFÍ. Equacions de la recta i el pla. Posicions relatives entre 

plans i rectes. Feix de rectes.

RESOLUCIÓ DE TRIANGLES. Teorema del sinus i del cosinus. 

Resolució de triangles. Aplicacions.

ESPAI EUCLIDIÀ. Angle entre dos vectors. Angle entre dues rectes, 

entre dos plans, etc.

VECTORS EN EL PLA I RECTES. Vectors en el pla. Operacions. Bases. 

Producte escalar i angle. Divisió d'un segment en parts i guals. 

Equacions de la recta. Posició relativa entre dues rectes. Feix de 

rectes. Angles i distàncies.

ESPAI MÈTRIC. Distància entre dos punts, punt-pla, punt-recta, pla-

recta. Distància entre dues rectes. 

SUCCESSIONS DE NOMBRES REALS. CONTINUÏTAT. Progressions 

aritmètiques i geomètriques. Successions monòtones, creixents i 

decreixents, Límit d'una successió.

CONTINUÏTAT. Tipus de discontinuïtats. Operacions amb funcions. 

Funció inversa. Teorema de Bolzano i del valor intermedi.

FUNCIONS REALS I DE VARIABLE REAL. Domini i recorregut. 

Operacions amb funcions: composició i funció inversa.

DERIVADES. Concepte. Càlcul de derivades. Equacions de la recta 

tangent a una corba. 

LÍMIT DE FUNCIONS. Càlcul del límit quan x tendeix a un nombre, a 

l'infinit. Continuïtat de funcions. Tipus de discontinuïtat. 

Assímptotes.

INTEGRAL INDEFINIDA. Primitiva d'una funció. Integral indefinida. 

Integrals immediates. Mètode de substitució. Mètode d'integració 

per parts. Integració de funcions racionals.

DERIVADA D'UNA FUNCIÓ. Concepte. Càlcul de deribades 

immediates. Regla de la cadena. Recta tangent a una funció. Màxims 

i mínims d'una funció. Estudi de la monotonia. Punts d'inflexió. 

Estudi de la curvatura.

INTEGRAL DEFINIDA. Àrea sota una corba. Integral definida. 

Propietats. Regla de Barrow. Càlcul d'integrals definides. Càlcul de 

l'àrea d'una regió plana.

APLICACIONS DE LES DERIVADES. Teorema de Rolle i del valor mitjà. 

Regla de l'Hôpital.

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE FUNCIONS. OPTIMITZACIÓ. 

Representació gràfica de funcions. Problemes d'optimització.
 

Taula 4.2. Continguts de matemàtiques per a 1r, 2n de batxillerat. Elaboració pròpia. [3] 

4.2.3. Matemàtiques al primer curs d’universitat 

Per continuar amb l’anàlisi del currículum de matemàtiques en les diferents etapes, es continua 
l’estudi amb el currículum de matemàtiques del primer curs d’universitat. Un cop l’alumne ja ha 
superat les proves PAU (proves d’accés a la universitat), ja podrà tenir accés a cursar uns estudis 
universitaris.  

Per poder avaluar aquesta part, s’han observat diferents carreres, des de carreres d’enginyeria 
superior fins a carreres tècniques, el que ara seria grau + màster, o bé, grau, respectivament.  

Les carrers que hem escollit són, el Grau en Enginyeria en Tecnologia Industrial i el Grau en 
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, tots dos cursats a la UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya). 
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4.2.3.1. Grau en Enginyeria en Tecnologia Industrial 

Si s’observa el primer any de carrera entre el quadrimestre (quatre mesos) 1 i el quadrimestre 2 de 
l’antiga Enginyeria Industrial que ara seria el Grau en Enginyeria en Tecnologia Industrial + Màster 
universitari en Enginyeria Industrial impartit  a l’ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona), es troben les següents assignatures pel que fa a l’àrea de matemàtiques: 

ÀLGEBRA LINEAL   6 CRÈDITS ECTS 

CÀLCUL I     6 CRÈDITS ECTS 

CÀLCUL II    6 CRÈDITS ECTS 

Aquestes assignatures també s’imparteixen en el Grau en Enginyeria Química, i el Grau en 
Enginyeria de Materials que l’ETSEIB també imparteix. 

La taula 4.3. resumeix el contingut i les competències que es volen assolir en aquesta etapa. 

COMPETÈNCIA CONTINGUT

Nombres complexos

Polinomis i fraccions racionals

Matrius i Determinants

Sistemes d'equacions

Espais Vectorials

Subespais Vectorials

Aplicacions Lineals

Diagonalització

Equacions en diferències

Sistemes dinàmics discrets

Equacions diferencials ordinàries

Sistemes lineals i coeficients constants

Limits i Assímptotes

Derivació

Integració de Riemann

Successions

Representació gràfica de funcions

Integració al Matlab

Continuïtat i límit de funcions de vàries variables

Derivació de funcions de vàries variables

Integració de funcions de vàries variables

Fonaments d'equacions diferencials ordinàries (EDOs)

EDOs i sistemes d'EDOs lineals

À
LG

EB
R

A
 L

IN
EA

L
C

À
LC

U
L 

I
C

À
LC

U
L 

II

Capacitat per la 

resolució dels 

problemes matemàtics 

que poden plantejar-se 

en l'enginyeria. Aptitud 

per aplicar els 

coneixements sobre: 

àlgebra lineal, 

geometria, geometria 

diferencial, càlcul 

diferencial i integral, 

equacions diferencials i 

en derivades parcials, 

mètodes numèrics, 

algorítmica numèrica, 

estadística i 

optimització.

 

Taula 4.3. Continguts de les assignatures de matemàtiques del primer curs del Grau en Enginyeria en Tecnologia 
Industrial. Elaboració pròpia. [10], [11], [12] 
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4.2.3.2. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Si s’observa el primer any de carrera entre el quadrimestre (quatre mesos) 1 i el quadrimestre 2 de 
l’antiga Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica i Automàtica que ara seria el Grau en 
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica impartit  a l’EUETIB (Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona), es troben les següents assignatures pel que fa a 
l’àrea de matemàtiques: 

MATEMÀTIQUES I   6 CRÈDITS ECTS 

MATEMÀTIQUES II   6 CRÈDITS ECTS 

Aquestes assignatures també s’imparteixen en el Grau en Enginyeria Mecànica, en el Grau en 
Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria de l’Energia i el Grau en 
Enginyeria Biomèdica que l’EUETIB també imparteix. 

La taula 4.4. resumeix el contingut i les competències que es volen assolir en aquesta etapa. 

COMPETÈNCIA CONTINGUT

Conjunts numèrics

Funcions de variable real. Límits i continuïtat de 

funcions

Derivació de funcions de variable real

Integració de funcions

Àlgebra lineal

Àlgebra i geometria lineal

Funcions de vàries variables reals

Extrems de funcions reals de vàries variables

Integral múltiple i aplicacions

Geometria diferencial i teoria de camps

M
A

TE
M

À
TI

Q
U

ES
 I

Capacitat per resoldre els 

problemes matemàtics que es 

plantegen en l'àmbit de 

l'enginyeria. Aptitud per aplicar-

hi els coneixements sobre: 

àlgebra lineal, geometria, 

geometria diferencial, càlcul 

diferencial i integral, equacions 

diferencials i en derivades 

parcials, mètodes numèrics, 

algorítmica numèrica, estadística 

i optimització.      APRENENTATGE 

AUTÒNOM- Dur a terme les 

tasques encomanades en el 

temps previst, tot treballant amb 

les fonts d'informació indicades, 

d'acord amb les pautes marcades 

pel professorat.

M
A

TE
M

À
TI

Q
U

ES
 II

 

Taula 4.4. Continguts de les assignatures de matemàtiques del primer curs del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica. Elaboració pròpia.  [13], [14] 
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4.3. Comparativa de temari entre batxillerat i universitat 

La taula 4.5. recull la comparativa entre el temari de batxillerat i els primers cursos d’universitats. 

TEMES 
GRAU EN ENGINYERIA EN 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

GRAU EN ENGINYERIA 

INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

Teoria de conjunts 1 1

Nombres reals 2B 2B

Teoria d'errors 1 1

Nombres complexos 1 2A

Polinomis i fraccions racionals 2 1

Espais vectorials 2C 2B

Matrius i determinants 2B 2B

Sistemes d'equacions lineals 2B 2B

Aplicacions lineals 2B 2B

Diagonalització. Forma reduïda de Jordan 3C 2B

Geometria afí i mètrica 3C 2A

Còniques i quadràtiques 2C 1

Transformacions geomètriques 2B 1

Teoria de la simetria 1 1

Geometria mètrica. Geometria amb regle i 

compàs
2B 1

Teoria de la proporció 1 1

Funcions reals d'una variable 3B 3B

Límits i continuïtat. Les funcions elementals. 

Interpolació lineal
3B 2B

La fórmula de Taylor. Estudi local d'una funció 2C 2C

Derivació i aplicacions 2B 2B

Integració i aplicacions 2B 2B

Càlcul numèric. Successions i sèries 3B 1

Càlcul amb diferents variables 1 1

Funcions de varies variables 2B 2A

Corbes i superficies 3B 2B

CODI REFERENT A SI EL CONTINGUT S'IMPARTEIX

1. No es fa.

2. Es fa només parcialment.

3. Es fa amb profunditat

CODI REFERENT AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTINGUT

A. Ve a ser un repàs d'allò que es fa al batxillerat

B. Supera allò que es fa al batxillerat

C. Va molt més enllà d'allò que es fa al batxillerat  

Taula 4.5. Comparativa entre temari de matemàtiques de batxillerat amb el primer curs d’universitat. Elaboració pròpia. 
[15] 
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Donat que el temari que entra a les proves PAU (sobretot el currículum de segon de batxillerat) 
determina i molt el que es fa en els centres, ara per ara, només es pot assegurar que, en general, 
s’hi fa el currículum de 2n i el de 1r que es necessita per fer el de segon.  

A la taula 4.5., es pot veure com efectivament el temari de batxillerat és força escàs en 
comparació amb el donat als dos graus, en molts casos el grau supera i va més enllà del que s’ha 
fet al batxillerat. 

Algunes mancances trobades són:  

- No sempre coneixen els números complexos. En molts casos no saben diferenciar la 
forma binomial i polar perquè no coneixen el seu significat i n’hi ha que desconeixen el 
concepte de part real i part imaginària. Això els porta problemes quan comencen la 
universitat. 

- No es treballen les inequacions amb dues incògnites 

- No necessàriament tenen l’enunciat formal del teorema de Rouché-Frobenius 

- No sempre es coneix la inversa d’una matriu ni la notació A.x = b. 

- No sempre coneixen les coordenades polars. 

- No coneixen quina és la distància d’un punt respecte d’una circumferència ni altres 
còniques que no sigui la circumferència.  

- No coneixen les raons trigonomètriques de la suma i resta d’angles, ni les de l’angle doble 
i meitat, ni la transformació de sumes en productes. 

- Treballen poc les famílies de funcions i el valor absolut d’una funció. 

- No tots fan la regla de l’Hôpital, tot i que apareix al contingut, no s’explica en profunditat. 

- Es fan regles de derivació però sense gaires demostracions, aquest fet afecta 
negativament quan han de desenvolupar derivades més complicades a la universitat. En 
molts casos desconeixen les regles de derivació bàsiques i s’han de tornar a repassar un 
cop arriben a la universitat. 

- No es fan canvi de variables no “evidents” en la integració. Aquest també és un problema 
greu, perquè llavors, tenen mancances sobretot amb l’assignatura de càlcul que es dona a 
la universitat.  

- Desconeixen el concepte bàsic d’integració i derivació. Generalment, no entenen 
l’expressió gràfica d’aquests conceptes.  

- No es fa el càlcul de volums o àrees de cossos de revolució. Això fa que no siguin 
capaços de desenvolupar la creativitat i la competència matemàtica en situacions de la 
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vida quotidiana, ja que no entenen com es calcula el volum d’un cos a partir d’una figura 
geomètrica bàsica donada. Hi ha casos que és vital entendre com es calculen els volums i 
les àrees de cossos de revolució perquè sinó no són capaços de calcular-ho sense saber-
ne la fórmula, i a la universitat aquest concepte és molt bàsic i important d’entendre. 

- Els docents del pràcticum que vaig realitzar comentaven que gairebé sempre no podien 
acabar tot el temari de l’assignatura de matemàtiques, és a dir, generalment el que sí que 
es donava era aquell temari que sortiria a les proves PAU, en canvi, el temari de 
probabilitat i estadística o la geometria no sempre s’hi aprofundia prou i en molts casos el 
donaven de passada. 

- Altres aspectes com el càlcul de límits no es donen amb profunditat en el batxillerat i en 
molts casos es redueix sempre a calcular els mateixos, i de vegades no s’arriba a les 
indeterminacions, o només es coneixen molt de passada. 

- El càlcul numèric, les successions i les series que es donen a la universitat amb 
profunditat, van molt més enllà del que s’ha donat al batxillerat.  

- A la taula es pot veure que hi ha pocs continguts que no es fan a la universitat, com la 
teoria de conjunts, teoria d’errors i teoria de la simetria, però que tampoc es donen al 
batxillerat. En canvi, hi ha forces continguts que es fan a la universitat i que en el batxillerat 
s’han vist de passada o superen allò que s’ha vist al batxillerat.  

- El temari que es dona al batxillerat ha de ser assequible per a tothom ja que hi ha forces 
alumnes que un cop acabin de cursar-lo realitzaran graus on no hi apareguin les 
matemàtiques. Pot ser aquest un motiu que expliqui aquestes mancances, i aquestes 
diferencies. És per això que més endavant es pregunta als docents de la universitat si 
consideren adient realitzar una prova addicional d’accés a la universitat a més a més de 
les proves PAU. 

- En són unes quantes les mancances trobades en aquest anàlisi, potser seria bo que 
juntament amb aquestes mancances i amb el quadre anterior on s’indica el que 
s’imparteix a la universitat, els docents fossin capaços de trobar una relació més estreta 
entre ells per poder cooperar conjuntament i trobar solucions per disminuir aquest salt 
acadèmic que innegablement es presenta en ambdós àmbits. 

Bé un cop analitzat  el currículum que es dona al batxillerat i a la universitat referent a 
matemàtiques, és convenient també veure quins són els indicadors de l’educació i què ens diuen 
les estadístiques actuals sobre el nivell que tenen els alumnes sobre aquesta matèria, d’aquesta 
manera podrem entendre millor i avaluar quines poden ser les actuacions que s’estan duent a 
terme al respecte i quines poden ser les millores a realitzar. 

4.4. Indicadors de l’educació.  

El nom de PISA correspon a les sigles del programa Programme for International Student 
Assessment. Es tracta d’un projecte de l’OCDE on l’objectiu és avaluar la formació dels alumnes 
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quan arriben al final de l’etapa d’ensenyament obligatori, cap als 15 anys. És molt important 
destacar que el Programa ha estat concebut com un recurs per oferir informació abundant i 
detallada que permeti als països membres adoptar les decisions necessàries per millorar els 
nivells educatius. 

Les proves PISA avaluen la competència de comprensió lectora, competència matemàtica i la 
competència científica. L’avaluació de totes aquestes competències té en compte aspectes 
relatius al domini del currículum escolar, però també, les destreses i els coneixements que 
l’alumnat hauria de tenir assolits per desenvolupar-se correctament a la vida adulta. [16]  

A continuació es mostra el resultat de Catalunya i Espanya respecte a la mitjana dels països 
membres de l’OCDE: 

 

Taula 4.6. Puntuació mitjana en competència matemàtica dels països de l’OCDE i de Catalunya de PISA 2009. [16] 

S’observa com Catalunya i Espanya segueix estant per sota de la mitjana de l’OCDE, però 
Catalunya es manté lleugerament a prop del valor mig superant el valor d’Espanya.  

També és interessant comprendre el significat de l’error típic indicat a la taula anterior. La 
comparació de Canadà i Holanda n’és un bon exemple: tot i tenir ambdós països pràcticament la 
mateixa mitjana, s’observa que el nivell és molt més uniforme i proper a la mitjana en el cas de 
Canadà que no pas en el cas d’Holanda, on la error típic és més elevat. Una cosa similar passa 
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amb Catalunya i Espanya, on Catalunya hi ha una dispersió de nivells més alta que Espanya, tot i 
tenir una mitjana superior. 

El caràcter cíclic, triennal, de l’avaluació de les proves PISA permet tenir indicadors sobre les 
tendències a cada país i en el conjunt dels països involucrats en el projecte. Gràcies això es pot 
veure si els països actuen o no per millorar els seus resultats.  

Els resultats en competència matemàtica de PISA 2009 també han millorat, especialment en 
comparació amb els de l’any 2006, ja que se situen 8 punts per sobre. Els resultats de l’alumnat 
de Catalunya es troba a prop de la mitjana de l’OCDE i se situen per sobre de la puntuació 
mitjana espanyola (+13 punts). [17] 

El percentatge majoritari d’alumnat de Catalunya se situa en els nivells mitjans de l’escala de 
competència matemàtica, fixada en sis nivells. El nombre d’alumnes situats entre els nivells 
baixos de l’escala és menor que el de l’OCDE i el d’Espanya. El nombre d’alumnes situats entre 
els nivells alts ha millorat respecte del 2006, però encara és lleugerament més baix que el de la 
mitjana de l’OCDE. A la figura 4.1. es podem veure el nivell dels alumnes per a cada 
competència. 

 

Figura 4.1. Resultat per nivells i per competències de les proves PISA de l’any 2009 per Catalunya. [17] 
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Es pot observar que la competència matemàtica encara és la competència que obté més alumnes 
entre els nivells més baixos. Aquest fet pot ser degut a varis factors però un d’ells és que la 
abstracció de les proves matemàtiques que es realitzen és més difícil d’interpretar pels alumnes.  

Per aquest motiu com es mostra als resultats obtinguts en la prova d’avaluació del curs 2012-2013 
a 4t d’ESO i segons el document [18] ,l’apartat de geometria, és un dels que rep menor puntuació. 
A la figura 4.2. podem veure aquests resultats pel que fa a Espai, forma i mesura on en 
comparació amb els altres blocs obté els resultats més baixos. 

 

Figura 4.2. Resultat per nivells i blocs del currículum de matemàtiques de 4t d’ESO del curs 2012-2013 a Catalunya. [18] 

Tal com es pot veure al document [24], la generalitat de Catalunya ha dissenyat una guia per 
incentivar la millora de l’aprenentatge de la geometria. 

En les enquestes que hem realitzat al professorat hem afegit aquesta pregunta, per veure que 
opinen els docents, si la geometria és una de les parts de la matemàtica que costa més als 
alumnes.  
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4.5. Enquestes realitzades 

Les enquestes realitzades s’han efectuat tant a professors de matemàtiques de secundària i 
batxillerat com a professors de matemàtiques d’universitat. 

Per poder realitzar aquestes enquestes s’ha utilitzat la plataforma e-encuesta http://www.e-
encuesta.com/, que és una eina molt útil i pràctica per poder agilitzar al màxim el processament de 
les enquestes.  

Cada participant és capaç a través d’un enllaç que se li envia per correu, accedir fàcilment a 
l’enquesta i respondre les preguntes plantejades en un qüestionari i finalment, un cop l’ha finalitzat, 
es reenvia el qüestionari omplert automàticament a la plataforma general on hom és capaç de 
recopilar les dades obtingudes. 

4.5.1. Descripció de les enquestes realitzades  

Per poder atendre amb més detall la recol·lecció de dades s’ha considerat realitzar dues 
enquestes una mica diferents adaptant-les als diferents destinataris. Per tant, s’ha realitzat una 
enquesta destinada a professors de secundària i batxillerat, i una altra destinada a professors 
d’universitat. 

Per poder fer una enquesta més quantitativa i qualitativa s’ha cregut convenient realitzar 10 
preguntes tancades que quantifiquen el grau de desacord o acord en funció dels valors de l’1 al 5. 
D’aquesta manera s’entén com a major acord el valor 5 i com a major desacord el valor 1. Al final 
de l’enquesta es realitzen dues preguntes obertes per avaluar la part qualitativa del professorat 
entrevistat, aquestes preguntes són la número 11 i 12 que són obertes per afavorir la participació 
de tothom. 

4.5.1.1. Enquesta realitzada als professors de secundària i batxillerat 

L’enquesta realitzada als professors de secundària i batxillerat recull les següents preguntes: 

Digues fins a quin grau estàs d’acord o en desacord amb les següents afirmacions: 

(1=molt desacord, 2=desacord, 3=indiferent, 4=d’acord, 5=molt d’acord) 

 
1. El programa que ofereix el currículum de matemàtiques de l’ESO és adequat pel nivell 

dels alumnes. 
2. El programa que ofereix el currículum de matemàtiques de batxillerat és adequat pel 

nivell dels alumnes. 
3. El nivell de matemàtiques exigit a les proves PAU és massa exigent. 
4. El currículum basat en competències pot millorar l’ensenyament. 
5. La distribució dels alumnes per professor a l’aula és adequada. 
6. Disposem d’una escola de qualitat respecte altres països. 
7. La inclusió social als centres dels alumnes nouvinguts es gestiona adequadament. 

http://www.e-encuesta.com/
http://www.e-encuesta.com/
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8. Els alumnes que finalitzen els estudis de secundària surten amb un bon nivell de 
matemàtiques que els permet realitzar estudis superiors. 

9. La constant modificació de les lleis d’educació ha repercutit negativament en 
l’ensenyament. 

10. De la mateixa manera que s’exigeix als alumnes un bona competència de comprensió 
lectora i comunicació oral, també s’exigeix una bona competència matemàtica. 
 

Preguntes obertes: 
 

11. Quins consideres que són els punts forts de l’actual llei d’educació catalana i espanyola 
(LEC 2009 i LOE 2006, respectivament)? 

12. Quins consideres que són els punts febles de l’actual llei d’educació catalana i 
espanyola (LEC 2009 i LOE 2006, respectivament)? 

4.5.1.2. Enquesta realitzada als professors d’universitat 

L’enquesta realitzada als professors d’universitat recull les següents preguntes: 

Digues fins a quin grau estàs d’acord o en desacord amb les següents afirmacions: 

(1=molt desacord, 2=desacord, 3=indiferent, 4=d’acord, 5=molt d’acord) 

 
1. El programa que ofereixen les assignatures de càlcul del primer curs d’universitat és 

adequat pel nivell que tenen els estudiants a l’escola.  
2. El programa que ofereixen les assignatures de càlcul és massa exigent pels alumnes. 
3. Hi ha un fort desnivell entre els coneixements previs dels alumnes de primer curs 

d’universitat amb els coneixements que exigeixen les assignatures de matemàtiques en 
aquestes carreres. 

4. El nivell de matemàtiques de les proves PAU és massa exigent. 
5. Cal exigir a tots els alumnes que realitzin a més de les proves PAU d’accés a la 

universitat una prova específica addicional per accedir a cada universitat. 
6. El nivell de geometria dels alumnes que inicien la universitat és baix. 
7. Els estudiants que arriben per primer cop a la Universitat creuen que arriben amb un 

bon nivell de matemàtiques. 
8. Disposem d’universitats de qualitat respecte altres països. 
9. El nivell de matemàtiques impartit a la teva universitat és equiparable en altres 

universitats que donen els mateixos graus. 
10. Per millorar el rendiment dels estudiants a les assignatures de matemàtiques cal incidir 

especialment a la formació que reben a l’Institut. 
 
Preguntes obertes: 
 

11. Quins consideres que són els punts forts de l’actual llei d’educació catalana i espanyola 
(LEC 2009 i LOE 2006, respectivament)? 

12. Quins consideres que són els punts febles de l’actual llei d’educació catalana i 
espanyola (LEC 2009 i LOE 2006, respectivament)? 
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4.5.2. Anàlisi de resultats 

Un cop enviades les enquestes a diferents professors tant de secundària com d’universitat s’han 
recopilat un total de 62 respostes, 32 de les quals són dels professors de secundària i 30 dels 
professors d’universitat. 

Tot i haver enviat moltes enquestes el grau de participació ha estat una mica superior del 50%. En 
particular, els professors de secundària han participat més que els professors d’universitat, un 
61% de participació entre els professors de secundària i un 53% de participació entre els 
professors d’universitat.  

La part de l’enquesta que consistia en respondre preguntes tancades i valorades amb un valor, ha 
estat realitzada per tots els que han fet l’enquesta, mentre que la part de preguntes tancades, ha 
estat molt menys completada per part dels participants. Es creu que aquest fet, pot ser per dos 
factors, d’una banda, perquè les preguntes obertes són menys ràpides de respondre que les 
tancades i provoca més mandra haver de pensar quelcom que posar-hi, i per una altre banda, hi 
ha forces professors sobretot els d’universitat que comentaven que desconeixien força les lleis 
d’educació vigent per tant no podien respondre. Malgrat tot, es considera que s’han pogut recollir 
forces dades interessants i que aporten informació rellevant al present treball. 

4.5.2.1. Anàlisi dels resultats obtinguts pels professors de secundària i batxillerat 

pregunta 1 2 3 4 5
Mitjana 

Aritmàtica

Valor 

arrodonit

1 0,0 18,8 15,6 62,5 3,1 3,5 4

2 0,0 15,6 12,5 62,5 9,4 3,7 4

3 15,6 56,3 25,0 3,1 0,0 2,2 2

4 0,0 18,8 37,5 34,4 9,4 3,3 3

5 21,9 40,6 12,5 25,0 0,0 2,4 2

6 6,3 43,8 28,1 21,9 0,0 2,7 3*

7 18,8 62,5 0,0 18,8 0,0 2,2 2

8 0,0 25,0 28,1 46,9 0,0 3,2 3*

9 0,0 0,0 0,0 31,3 68,8 4,7 5

10 0,0 15,6 18,8 56,3 9,4 3,6 4

* La mitjana aritmètica no coincideix amb el valor més votat

1               

Molt 

d'acord

2          

Desacord

3 

Indiferent

4    

D'acord

5        

Molt 

d'acord

ANÀLISI 32 Respostes

 

Taula 4.7. Recull dels resultats de les preguntes 1 a la 10 obtingudes en l’enquesta realitzada als professors de 

secundària i batxillerat. Elaboració pròpia. 
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0,0

18,8

15,6

62,5

3,1

Pregunta número 1

1

2

3

4

5

0,0

15,6

12,5

62,5

9,4

Pregunta número 2

1

2

3

4

5

15,6

56,3

25,0

3,1 0,0

Pregunta número 3

1

2

3

4

5

 

0,0

18,8

37,5

34,4

9,4

Pregunta número 4

1

2

3

4

5

21,9

40,6

12,5

25,0

0,0

Pregunta número 5

1

2

3

4

5

 

6,3

43,8

28,1

21,9

0,0

Pregunta número 6

1

2

3

4

5

18,8

62,5

0,0

18,8

0,0

Pregunta número 7

1

2

3

4

5

0,0

25,0

28,1

46,9

0,0

Pregunta número 8

1

2

3

4

5

 

0,0 0,0 0,0

31,3

68,8

Pregunta número 9

1

2

3

4

5

0,0

15,6

18,8

56,3

9,4

Pregunta número 10

1

2

3

4

5

 

Figura 4.3. Resultat gràfic de cada pregunta realitzada als professors de secundària i batxillerat. Elaboració pròpia. 
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Si observem la taula 4.7. es pot veure que no sempre els valors més votats són els mateixos 
obtinguts un cop es fa la mitjana, això succeeix amb la pregunta 6, on el valor més votat ha estat 
de 2 mentre que el valor arrodonit és 3, i a la pregunta 8, el valor més votat és el 4 mentre que 
quan es fa la mitjana s’obté 3. Per aquest motiu, té més sentit fer la valoració en funció del valor 
arrodonit un cop feta la mitjana aritmètica que no pas fixar-se només amb el valor de màxima 
puntuació. 

Si s’observa la figura 4.3. es veu amb més detall el resultat per a cada pregunta, d’aquesta manera 
es poden veure preguntes amb una opinió més clara preguntes on hi ha opinions diverses. Per 
tant, si es recullen les preguntes formulades i s’ordenen de més acord a més desacord s’obté la 
taula que es troba a continuació.  

valor arrodonit

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

Ordre de més acord a més desacord

pregunta

9. La constant modificació de les lleis d’educació ha repercutit negativament en 

l’ensenyament.

1. El programa que ofereix el currículum de matemàtiques de l’ESO és adequat pel nivell dels 

alumnes.

2. El programa que ofereix el currículum de matemàtiques de batxillerat és adequat pel nivell 

dels alumnes.

10. De la mateixa manera que s’exigeix als alumnes un bona competència de comprensió 

lectora i comunicació oral, també s’exigeix una bona competència matemàtica.

8. Els alumnes que finalitzen els estudis de secundària surten amb un bon nivell de 

matemàtiques que els permet realitzar estudis superiors.

4. El currículum basat en competències pot millorar l’ensenyament.

6. Disposem d’una escola de qualitat respecte altres països.

5. La distribució dels alumnes per professor a l’aula és adequada.

3. El nivell de matemàtiques exigit a les proves PAU és massa exigent.

7. La inclusió social als centres dels alumnes nouvinguts es gestiona adequadament.
 

Taula 4.8. Ordre de més acord a més desacord de les preguntes obtingudes pels professors de secundària i batxillerat. 
Elaboració pròpia. 

Un cop revisats els resultats presentats, a la taula 4.8. es pot veure que les afirmacions amb més 
acord han estat la número 1, 2, 9 i 10, mentre que les afirmacions amb més desacord han estat la 
3, 5 i 7.  

També s’ha calculat la desviació tipus per poder avaluar les opinions diverses que hi ha per a cada 
pregunta. Per tant, les preguntes amb una desviació tipus més elevada són aquelles amb més 
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diversitat d’opinions, mentre que les preguntes amb una desviació tipus més petita són aquelles 
preguntes en que hi ha més acord d’opinió. A la taula següent podem veure quina és la desviació 
tipus per a cada pregunta. 

PREGUNTA σ
1 0,83

2 0,87

8 0,87

10 0,87

4 0,90

6 1,22

9 1,27

3 1,52

5 1,54

7 1,62

DIVERSITAT D'OPINIONS (De menys a 

més diversitat d'opinions)

 

Taula 4.9. Càlcul de la desviació tipus de les respostes obtingudes pels professors de secundària i batxillerat. 
Elaboració pròpia. 

Es pot veure que una de les preguntes amb més diversitat d’opinió és la número 7, on es reafirma 
que encara no es té molt clar si la inclusió social en els centres dels alumnes nouvinguts es 
gestiona adequadament, tot i haver obtingut un resultat en contra encara hi ha discrepàncies. 

La pregunta número 1 és la que ha generat més consens, ja que disposa de la dispersió més 
petita. En aquesta pregunta els docents afirmen que el programa que ofereix el currículum de 
matemàtiques és adequat pel nivell dels alumnes. 

Per tant, veient les dues taules anteriors, es pot dir que els professors de secundària i batxillerat 
creuen que la constant modificació de les lleis d’educació ha repercutit negativament en 
l’ensenyament, que el programa que ofereix el currículum de matemàtiques de l’ESO i de 
batxillerat és adequat pel nivell dels alumnes i, que s’exigeix una bona competència matemàtica. 
Per altra banda, creuen que la distribució d’alumnes per professor a l’aula no és adequada, que el 
nivell de matemàtiques a les proves PAU no és massa exigent i que la inclusió social dels alumnes 
nouvinguts als centres no es gestiona adequadament. 

Un cop analitzats els resultats per a les preguntes tancades, es procedeix a analitzar el resultat per 
a les preguntes obertes efectuades. Com s’ha comentat al principi d’aquest apartat, la participació 
en les preguntes obertes, en general, ha estat baixa. S’han obtingut 17 respostes sobre els 32 
qüestionaris contestats, tot i així, hi ha hagut forces coincidències entre les respostes obtingudes.  
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Facilitat que tenen els alumnes a passar de curs

Elevat nombre d'alumnes per aula

Específiques i adaptació del currículum a l'alumnat

4 PUNTS FEBLES de l'actual llei d'educació catalana i espanyola

Manca de recursos tecnològics i sobretot humans

Molts canvis en poc temps, i les retallades

4 PUNTS FORTS de l'actual llei d'educació catalana i espanyola

Autonomia de centre

Possibilitat d'accedir a un ensenyament bàsic

Inclusió social

 

Taula 4.10. Resum de les preguntes obertes obtingudes pels professors de secundària i batxillerat. Elaboració pròpia. 

Les preguntes obertes estan relacionades amb les preguntes 11 i 12 dels formularis on es 
determinen quins són els punts forts i febles sobre la llei d’educació actual. Per tant, s’ha cregut 
convenient seleccionar els 4 punts forts i febles que han aparegut més vegades i que per tant són 
els més significatius. El resultat es pot veure a la taula 4.10. 

4.5.2.2. Anàlisi dels resultats obtinguts pels professors d’universitat 

pregunta 1 2 3 4 5
Mitjana 

Aritmàtica

Valor 

arrodonit

1 0,0 3,3 16,7 63,3 16,7 3,9 4

2 16,7 50,0 16,7 16,7 0,0 2,3 2

3 6,7 20,0 53,3 16,7 3,3 2,9 3

4 36,7 56,7 6,7 0,0 0,0 1,7 2

5 23,3 10,0 10,0 46,7 10,0 3,1 3*

6 3,3 3,3 16,7 50,0 26,7 3,9 4

7 0,0 20,0 50,0 23,3 6,7 3,2 3

8 0,0 6,7 3,3 26,7 63,3 4,5 5

9 0,0 0,0 3,3 70,0 26,7 4,2 4

10 0,0 3,3 3,3 73,3 20,0 4,1 4

* La mitjana aritmètica no coincideix amb el valor més votat

5        

Molt 

d'acord

ANÀLISI 30 Respostes 1               

Molt 

d'acord

2          

Desacord

3 

Indiferent

4    

D'acord

 

Taula 4.11. Resultats de les preguntes 1 a la 10 realitzada a professors d’universitat. Elaboració pròpia 
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0,0 3,3

16,7

63,3

16,7

Pregunta número 1

1

2

3

4

5

16,7

50,0

16,7

16,7

0,0

Pregunta número 2

1

2

3

4

5

6,7

20,0

53,3

16,7

3,3

Pregunta número 3

1

2

3

4

5

 

36,7

56,7

6,7

0,0 0,0

Pregunta número 4

1

2

3

4

5

23,3

10,0

10,0

46,7

10,0

Pregunta número 5

1

2

3

4

5

 

3,3 3,3

16,7

50,0

26,7

Pregunta número 6

1

2

3

4

5

0,0

20,0

50,0

23,3

6,7

Pregunta número 7

1

2

3

4

5

0,0

6,7
3,3

26,7

63,3

Pregunta número 8

1

2

3

4

5

 

0,0 0,0 3,3

70,0

26,7

Pregunta número 9

1

2

3

4

5

0,0 3,3 3,3

73,3

20,0

Pregunta número 10

1

2

3

4

5

 

Figura 4.4. Resultat gràfic de cada pregunta realitzada als professors d’universitat. Elaboració pròpia. 
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De la mateixa manera que s’ha fet a l’anàlisi anterior, si s’observa la taula 4.11. es pot veure que la 
pregunta 5, el valor més votat ha estat el 4 mentre que el valor arrodonit un cop es realitza la 
mitjana és de 3. També, es pot veure a la figura 4.4. la tendència de les opinions obtingudes i 
quines han estat les afirmacions amb més acord i amb més desacord. 

valor arrodonit

5

4

4

4

4

3

3

3

2

2

Ordre de més acord a més desacord

4. El nivell de matemàtiques de les proves PAU és massa exigent.

6. El nivell de geometria dels alumnes que inicien la universitat és baix.

5. Cal exigir a tots els alumnes que realitzin a més de les proves PAU d’accés a la universitat 

una prova específica addicional per accedir a cada universitat.

7. Els estudiants que arriben per primer cop a la Universitat creuen que arriben amb un bon 

nivell de matemàtiques.

3. Hi ha un fort desnivell entre els coneixements previs dels alumnes de primer curs 

d’universitat amb els coneixements que exigeixen les assignatures de matemàtiques en 

aquestes carreres.

2. El programa que ofereixen les assignatures de càlcul és massa exigent pels alumnes.

pregunta

8. Disposem d’universitats de qualitat respecte altres països.

10. Per millorar el rendiment dels estudiants a les assignatures de matemàtiques cal incidir 

especialment a la formació que reben a l’Institut.

9. El nivell de matemàtiques impartit a la teva universitat és equiparable en altres 

universitats que donen els mateixos graus.

1. El programa que ofereixen les assignatures de càlcul del primer curs d’universitat és 

adequat pel nivell que tenen els estudiants a l’escola.

 

Taula 4.12. Ordre de les respostes amb més acord i amb més desacord obtingudes pels professors d’universitat. 
Elaboració pròpia. 

A la taula 4.12. es poden veure l’ordre de més acord a més desacord de les afirmacions 
obtingudes. La número 1, 6, 8, 9 i 10, mentre que les afirmacions amb més desacord han estat la 
2 i la 4.  

També s’ha calculat la desviació tipus per a cada pregunta, de la mateixa manera que en l’apartat 
anterior, per tant, les preguntes amb una desviació tipus més elevada són aquelles amb més 
diversitat d’opinions, mentre que les preguntes amb una desviació tipus més petita són aquelles 
preguntes on hi ha més acord d’opinió. A la taula següent podem veure quina és la desviació tipus 
per a cada pregunta. 
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PREGUNTA σ
9 0,50

4 0,59

10 0,60

1 0,68

7 0,82

8 0,85

3 0,87

6 0,93

2 0,94

5 1,37

DIVERSITAT D'OPINIONS (De menys 

a més diversitat d'opinions)

 

Taula 4.13. Càlcul de la desviació tipus de les respostes obtingudes pels professors d’universitat. Elaboració pròpia. 

Es pot veure que una de les preguntes amb més diversitat d’opinió és la número 5, que indica que 
els docents de la universitat no tenen massa clar si cal exigir una prova addicional a les PAU 
d’accés a la universitat i específica de cada centre. Per tant, aquest tema encara queda obert. 

La pregunta número 9 és la que ha generat més consens, ja que disposa de la dispersió més 
petita. En aquesta pregunta els docents afirmen que el programa que ofereix el currículum de 
matemàtiques de la seva universitat és equiparable al d’altres universitats que donen el mateix 
grau.  

Per tant, si observem les dues taules anteriors, es pot dir que els professors d’universitat creuen 
que disposem d’universitats de qualitat respecte altres països, que per millorar el rendiment dels 
alumnes cal incidir des de la formació que reben al institut, que el nivell de matemàtiques de la 
universitat és equiparable al d’altres universitats dels mateixos graus, que el programa que 
ofereixen les assignatures de matemàtiques és adequat pel nivell dels alumnes, el nivell de 
geometria és baix i que el nivell de les proves PAU de matemàtiques és baix. 

Pel que fa a l’anàlisi de les preguntes obertes es pot observat el resum de les mateixes a la taula 
4.14.. La participació en les preguntes obertes també ha estat baixa, inclús més baixa que pel que 
fa a les preguntes efectuades als professors de secundària. S’han obtingut 10 respostes sobre els 
30 qüestionaris contestats. A continuació es veuen els 4 punts forts i els 4 punts febles sobre les 
lleis d’educació actual (preguntes 11 i 12 del qüestionari). 
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La contínua modificació de les lleis d'educació

falta fomentar més l'educació inclusiva

facilitat de passar de curs

el nivell de matemàtiques té una exigència baixa

4 PUNTS FORTS de l'actual llei d'educació catalana i espanyola

4 PUNTS FEBLES de l'actual llei d'educació catalana i espanyola

Obligatorietat de l'educació

Garantir un ensenyament de qualitat

Igualtat d'oportunitats per a tothom, fomentar una escola inclusiva

Normalització lingüística del català a l'escola, fomentar que tothom el parli.

 

Taula 4.14. Resum de les preguntes obertes obtingudes pels professors d’universitat. Elaboració pròpia. 

4.5.2.3. Anàlisi de resultats general 

Un cop ja s’han exposat les dades obtingudes de les enquestes realitzades és convenient fer una 
aturada en aquest punt i avaluar quins són els resultats obtinguts.  

Tant els professors de matemàtiques de secundària com els de la universitat creuen que el nivell 
de matemàtiques de les proves PAU no és massa exigent. També creuen que el programa de 
matemàtiques que s’imparteix en ambdós sectors, tant a la universitat com a secundària, és 
adequat pel nivell dels alumnes, tot i que els professors d’universitat afirmen que el nivell de 
geometria és baix.  

Els professors d’universitat creuen que disposem d’universitats de qualitat respecte altres països i 
que el nivell ofert és equiparable al d’altres universitats dels mateixos graus. També opinen que 
per millorar el rendiment dels alumnes caldria incidir des de la formació que reben els estudiants al 
institut, cosa que no queda massa clara en les opinions donades pels professors de secundària. 

Els professors de secundària creuen que la constant modificació de les lleis d’educació ha 
repercutit negativament en l’ensenyament. També consideren que s’exigeix una bona 
competència matemàtica de la mateixa manera que s’exigeix una bona competència de 
comprensió lectora i oral. Per altra banda, es queixen de que la distribució d’alumnes per professor 
a l’aula no és adequada i que la inclusió social dels alumnes nouvinguts als centres no es gestiona 
adequadament. 

Ambdós col·lectius estan d’acord que un dels pilars de l’educació d’avui dia, és la possibilitat que 
tenen totes les persones d’accedir a un ensenyament bàsic i de qualitat.  

Els dos col·lectius es queixen dels importants i continus canvis de les lleis d’educació que 
repercuteixen negativament en l’ensenyament i de la facilitat que tenen els alumnes en passar de 
curs cosa que els preocupa bastant. 
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Tot i comentar que no es gestiona adequadament la inclusió dels alumnes nouvinguts als centres, 
els dos sectors opinen que la inclusió social i l’adaptació del currículum són un dels punts forts de 
les actuals lleis d’educació.  

L’elevat nombre d’alumnes per aula i la manca de recursos són una de les queixes més importants 
que reclama el col·lectiu de secundària mentre que els professors d’universitat reclamen que el 
nivell de matemàtiques que s’ofereix a secundària és baix. 

Finalment, els professors d’universitat opinen que la normalització lingüística del català a l’escola 
és un punt fort i que l'orientació dels estudiants de secundaria especialitzada a un itinerari concret 
també és un punt fort de la llei. A continuació es pot veure el recull dels resultats. 
 

PROFESSORS DE SECUNDÀRIA PROFESSORS D'UNIVERSITAT

Dubten si els alumnes surten amb un bon nivell de 

matemàtiques després de finalitzar els estudis
El nivell de geometria és baix

És indiferent la opinió que tenen respecte si disposem 

d'escoles de qualitat respecte d'altres països.

Disposem d'universitats de qualitat respecte d'altres 

països

sexigeix una bona competència matemàtica de la 

mateixa manera que s'exigeix una bona competència 

de comprensió lectora i oral.

El nivell de matemàtiques ofert és equiparable al 

d'altres universitats dels mateixos graus.

La inclusió social dels alumnes nouvinguts no es 

gestiona adequadament.

la normalització lingüística del català a l’escola és un i 

l'orientació dels estudiants de secundaria 

especialitzada a un itinerari concret són punts forts de 

la nova llei.

Es queixen de l'elevat nombre d'alumnes per aula i la  

manca de recursos que tenen.

Per millorar el nivell dels alumnes s'hauria d'incidir 

des de la formació que reben a l'institut

O
P

IN
IO

N
S

COMPARATIVA ENTRE DOCENTS

El nivell de matemàtiques de les proves PAU no és massa exigent

El programa de matemàtiques que s'imparteix en ambdós sectors, tant a la universitat com a secundària, és 

adequat pel nivell dels alumnes.

Un dels pilars de l'educació és la possibilitat que tenen totes les persones d'accedir a un ensenyament bàsic 

i de qualitat.

Les constants lleis d'educació han repercutit negativament en l'ensenyament.

Facilitat que tenen els alumnes en passar de curs.

La inclusió social i l'adaptació del currículum són un dels punts forts de les actuals lleis d'educació.

 

Taula 4.15. Comparativa entre les opinions dels docents. Elaboració pròpia. 
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5. Proposta de millores 

1. Els canvis constants en el sistema educatiu, tant a secundària com a la universitat, que 
hem viscut durant els últims anys han fet difícil mantenir un bon assoliment de les lleis en 
tots els àmbits. Per tant, seria bo i convenient que les lleis d’educació no estiguessin 
sempre tant variants i que es pogués mantenir una llei almenys uns 10 anys per permetre 
que s’arreli bé al sistema educatiu del nostre país. 

2. Aquests successius canvis en el sistema educatiu afavoreixen el desconeixement i la 
manca de coordinació entre secundària i universitat. És per això que es proposa que des 
del govern central es fomenti la coordinació entre universitat i escola/institut per 
aconseguir unitat en el sector ensenyament. 

3. Tot i que tothom pot accedir a les programacions de secundària o de les matèries de la 
universitat, no és fàcil destriar les informacions que són essencials. A més, sovint hi ha 
una certa distància entre allò programat i allò que es fa realment. Per tant, intentar 
aconseguir objectius més acurats i compartits entre universitat i escola afavoriria a la 
comunicació entre els dos àmbits i un millor enfocament en aquells objectius més 
important per ambdós, que de ven segur poden ser bastant equiparables. 

4. Segons l’estudi de PISA i les informacions contrarestades amb les enquestes realitzades, 
la geometria és un punt feble pels alumnes. Per tant, és important posar-hi més èmfasi 
des de secundària per ajudar a promoure noves metodologies, com per exemple, si es 
fomenta treballar amb regle i compàs per confeccionar figures geomètriques 
aconseguirem entrenar la creativitat en aquest àmbit, que en molts casos es troba una 
mica rovellada. 

5. Ambdós col·lectius es queixen de la facilitat que tenen els alumnes per passar de curs. 
Aquest és un factor clau que repercuteix negativament amb el nivell de matemàtiques que 
els alumnes adquireixen al finalitzar els seus estudis i voler accedir a estudis superior. 
Malauradament aquest és un punt difícil a canviar ja que no depèn del professorat sinó de 
la modificació de la llei. 

6. Per millorar el nivell dels alumnes s’hauria d’incidir des de la formació que reben a l’institut, 
ja que és la fase clau on l’alumne adquireix els fonaments de l’aprenentatge de les 
matemàtiques.   

7. Un altre factor clau és l’elevat nombre d’alumnes per aula que moltes escoles públiques 
pateixen. En les enquestes s’ha pogut comprovar la insatisfacció de molts docents sobre 
aquest aspecte i sobre la manca de recursos que pateixen. Molts  docents de secundària i 
batxillerat es troben desanimats davant les retallades d’aquests últims anys i aquest factor 
pot repercutir negativament en l’ensenyament ja que poden transmetre desmotivació als 
alumnes. És per això que cal reclamar més empenta als nostres companys docents 
perquè pensin que els alumnes que tenen a les aules seran els ciutadans del demà i que 
per tant, cal un esforç per part de tots els col·lectius de professors per lluitar per 
aconseguir una educació de qualitat per a tothom. 
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6. Conclusions 

Tot i que els indicadors de l’educació són preocupants, i les constants lleis d’educació semblen no 
arribar al seu fi, aquest estudi ha permès a l’autor demostrar que l’educació és un fet que importa, i 
sobretot, que importa a tot al col·lectiu docent. 

Les enquestes realitzades, la valoració dels currículums i d’altres aspectes comentats en els 
apartats anteriors han aportat noves maneres d’entendre les opinions del carrer que poques 
vegades han estat plasmades en cap estudi. 

Hi ha forces millores proposades, però moltes d’elles molt difícils d’aplicar des del professorat, 
perquè moltes d’elles s’haurien de modificar des del govern central. Malgrat tot, penso que sí que 
hi ha quelcom a fer, penso que és en aquest moment on la vessant docent ha de prendre 
importància i fer front a la problemàtica des dels seus inicis. 

Per tant, aconseguir estrènyer el llaç entre la coordinació i la comunicació entre docents de 
secundària i d’universitat podria afavorir disminuir aquest salt acadèmic. Intentar aconseguir 
objectius més acurats i compartits entre universitat i escola afavoriria a la comunicació entre els 
dos àmbits. D’aquesta manera s’aconseguiria enfocar millor quins són aquells objectius que els 
alumnes han d’assolir abans de cursar estudis superiors. 

També fomentar que s’exigeixi més nivell a les proves PAU podria augmentar el rendiment de les 
competències matemàtiques adquirides a l’etapa escolar, i de ben segur, ajudaria als alumnes a 
començar els estudis superiors amb més bon peu. 

Des de la universitat es podria treballar utilitzant mecanismes d’ensenyament basats en projectes i 
afavorir el treball cooperatiu entre alumnes, ja que des de secundària s’ha començat a treballar 
aquesta dinàmica (aspecte que reflecteix el treballar amb competències). Per tant, quan l’alumne 
accedeix a estudis superiors, aquesta manera de treballar canvia completament i el deixa una 
mica astorat. 

El camí per recórrer encara és llarg, però entre tots podrem apropar més el salt entre ambdós 
àmbits i aconseguir ensenyar un aprenentatge de les matemàtiques més continu i no tant discret 
com fins ara. 
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