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L’ensenyament secundari, pont entre l’ensenyament primari i el món laboral o la
universitat, té la responsabilitat de desenvolupar en els seus alumnes els
coneixements i les habilitats que els permetin escollir el millor camí com a persones
amb molts aspectes, entre altres, el professional.

Hem de partir dels coneixements que cada deixeble ha adquirit en etapes
anteriors per aconseguir ampliar-los i aprofundir-los, pas a pas, fer l’assignatura
agradable i alhora desenvolupar el seu sentit creatiu, despertar la consciència
de la seva capacitat real, en harmonia amb la seva evolució vital.

������-XVWLILFDFLy�GHO�WHPD�SUHIHUHQW

En la meva experiència docent de 35 anys com a catedràtica de
matemàtiques, he dedicat un interès especial als alumnes que tenen dificultats
en entendre els coneixements que jo intento transmetre. Si els hi preguntem de
forma directa, la causa de les seves dificultats i falta de motivació, solen
contestar “jo no serveixo per les matemàtiques!”

Aquesta resposta, amb una connotació negativa pel que fa referència a
les seves qualitats d’aprenentatge, reflecteix també una postura còmoda davant
les seves dificultats. No cal lluitar! No serveix de res!

En aprofundir una mica en la causa d’aquest desànim, veiem que hi ha un
moment de l’evolució de l’aprenentatge de l’assignatura en què s’ha fet un salt,
per diferents causes, de la seva forma progressiva d’entendre i del seu ritme, a
coneixements desconnectats dels anteriors que no ha pogut assimilar.

Hauríem de tornar al punt de trencament del seu procés i construir el pont
i part del camí fins arribar als coneixements que es tracten a classe.

Això no només ho veiem en observar la prova inicial dels alumnes que
venen al Centre a cursar E.S.O. per primera vegada Veure annex 1). També
els alumnes de batxillerat no poden acabar amb resultat correcte, problemes on
utilitzen difícils conceptes i plantejaments, per no saber propietats elementals
del càlcul numèric.

Una altre causa del desencant en l’estudi de les matemàtiques és la
manca de motivació. La resolució d’exercicis que es troben lluny dels seus
centres d’interès pot  explicar a vegades la seva passivitat

Tot això, unit al coneixement de les dificultats que els nois i noies
acostumen a presentar i que al llarg dels anys he  constatat i enregistrat, m’han
decidit a compartir amb els alumnes les meves vivències en forma d’un material
curricular que els hi permeti gaudir de l’experiència  positiva de la seva
capacitat en fer matemàtiques.
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En el document ,GHQWLILFDFLy� GH� OHV� FRPSHWqQFLHV� EjVLTXHV� HQ
O¶HQVHQ\DPHQW� REOLJDWRUL� (vegeu bibliografia)� hi� podem llegir el següent: “Les
demandes actuals de la societat, des dels seus diversos àmbits, requereixen
del sistema educatiu nous plantejaments que donin resposta a les necessitats
de formació dels nois i les noies per desenvolupar-se en la vida quotidiana”.

L’estudi presentat en aquest document recull l’opinió del conjunt de la
comunitat educativa i de sectors sociolaborals obtinguda per l’aplicació d’un
qüestionari en tres regions: Catalunya, les Illes Balears i les Illes Canàries.

Presenta una relació de competències bàsiques identificades per àmbits
tretes del currículum seguit per l’alumnat.

Si ens interessem per l’estudi fet de les respostes al qüestionari, hi trobem
conclusions globals molt curioses, com les que esmento a continuació:

“...la nostra societat prioritza, en conjunt, competències laborals. Tot i que,
sorprenentment, la competència més important d’entre les dues-centes
quaranta-cinc plantejades, és conèixer les quatre regles del càlcul (suma, resta,
multiplicació i divisió)” (pàg. 9). I també:

“L’àmbit matemàtic és el menys valorat de tots, encara que l’item
“conèixer les quatre regles” del subàmbit de càlcul, ocupa el primer lloc en el
rànquing (...); en canvi, el subàmbit de geometria és aquell al qual es concedeix
menys importància”.

He dedicat una bona part d’aquest treball a les quatre regles de càlcul i
dels coneixements previs que en són la base, no només perquè és la
competència més valorada, sinó també perquè és una eina fonamental per
treballar les altres.

������ &DO� WUDFWDU� D� (62� WRWHV� OHV� FRPSHWqQFLHV� EjVLTXHV� GH
PDWHPjWLTXHV"

La resposta és afirmativa. És molt interessant crear un material curricular
per potenciar el desenvolupament de les competències esmentades en l’àmbit
matemàtic a ESO.

Si ens preguntem: Per què a ESO?
Podem considerar que algunes d’aquestes competències ja han estat

assimilades per nois i noies en l’ensenyament primari?
La resposta és breu i senzilla, sobretot si analitzem els resultats de l’estudi

d’una prova d’inici de curs en alguns IES de Catalunya�� Cal ensenyar a
secundària tots els coneixements, les habilitats i les actituds de les
competències de matemàtiques des de l’inici perquè hi ha alumnes que no els
han après a l’etapa anterior i volem que en acabar aquesta etapa formin part
del seu vagatge cultural.

Cada centre ha de decidir, d’acord amb l’atenció a la diversitat, qui, quan i
com treballarà aquestes competències, des de les més elementals fins a les
que formen part del disseny curricular de cada curs.
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Podem llegir en l’article “Adquisició de les competències bàsiques de
matemàtiques” (BIEC núm. 33, juny de 2000, pàg. 13):

³Resta com a treball per realitzar de manera immediata el possible
esglaonament de competències bàsiques entre l’ensenyament primari i
l’ensenyament secundari obligatori´�� I també ”La identificació d’unes
competències bàsiques no exclou la preocupació per altres fites curriculars que
es determinen en el disseny curricular bàsic i el projecte curricular de cada
centre en concret”.

����2EMHFWLXV

Amb el desenvolupament d’aquest treball he intentat assolir un doble
objectiu:

Adreçat al professorat�

Treball titulat “ Ι *XLD�3HGDJzJLFD´ el contingut del qual queda resumit en
l’índex que presento al final d’aquesta memòria

És la base del material proposat per al treball a l’aula i l’aula d’informàtica.
Aquesta guia inclou els elements següents:

��El marc referencial: base teòrica de la proposta.
- Orientacions didàctiques:
- Respecte a l’organització de l’espai i el temps educatiu.
- Sobre la utilització de materials complementaris.
- En relació amb el disseny d’activitats d’aprenentatge.
- Respecte al disseny d’activitats d’avaluació.
- Sobre el desenvolupament de propostes interdisciplinars.

Adreçat a l’alumnat: ³(O�ILO�G¶$ULDGQD´�ΙΙ�L�ΙΙΙ���un material curricular
l’objectiu del qual és que els nois i les noies d’ESO adquireixin aquestes
competències i les sàpiguen aplicar en les diferents situacions de la vida
quotidiana.

����+LSzWHVL�LQLFLDO�GHO�WHPD��0DUF�WHzULF����

És bo que els professors tinguem la formació més àmplia i elevada
possible de la matèria que expliquem. Això ens ajuda a entendre més bé el
sentit de les preguntes dels nostres deixebles, a trobar la millor resposta i
també a dirigir l’atenció de l’estudiant cap al que necessita saber, respectant
sempre els seus interessos particulars sobre la matèria.

Per això he presentat una manera de veure la matemàtica que pot ser útil.
He exposat unes nocions prèvies, com és la Teoria de Conjunts i les

estructures més elementals, amb la voluntat que un tema tan important com és
el càlcul sigui vist des de diferents vessants. Els professors decidiran quins i en
quin moment són adequats per transmetre a l’alumnat, establint el pont entre
els coneixements que vol comunicar i la mentalitat de l’alumne.
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També he afinat algunes definicions i propietats que en l’ensenyament
primari no es presenten amb gaire rigor perquè encara no és el moment, però
que a secundària ja es poden donar amb precisió sense crear dificultats, com la
definició de potenciació a N.

Només hem de comunicar de manera progressiva tots els continguts i les
habilitats que poden ser assimilats. El material de suport pot ser un bon ajut.

������&RP�HV�FRQVWUXHL[�OD�PDWHPjWLFD

Si pensem amb l’edifici matemàtic, veiem en els ciments la teoria de
conjunts. Aquesta teoria té un vessant pedagògic: ens dóna un llenguatge que
permet expressar conceptes i judicis amb molta claredat.

En l’estudi de la matemàtica trobem conceptes i estructures que es
repeteixen en diferents teories. Per exemple, la noció “d’operació” (addició o
multiplicació de nombres naturals, de nombres enters, addició de segments, de
vectors, de matrius, etc.).

El matemàtic treu la noció comuna als diferents exemples (en aquest cas,
d’operació), la defineix en un conjunt qualsevol A i fa un estudi de les propietats
que se’n dedueixen. Aquestes propietats seran aplicables als diferents casos
particulars. Diríem que fa una “economia de pensament”.
Això va lligat a un altre aspecte del treball matemàtic que en podem dir "separar
dificultats���Un exemple ens ajudarà a entendre-ho més bé. Si volem estudiar el
conjunt dels nombres enters Z, farem servir en la seva definició una relació
d'equivalència, després algunes relacions d'ordre ( ≥, ser divisor de,...), unes
operacions. Estudiar per separat les relacions i les operacions ens ajudarà a
entendre millor la seva utilització en un conjunt tan bàsic com és Z. Tot i que
hem de comunicar als nostres alumnes el que estiguin preparats per entendre,
veurem com uns bons coneixements bàsics ajuden a tenir menys errors en
algunes competències tan importants com la de càlcul.

������/D�SURSRVWD�HO�³)LO�G¶$ULDGQD´�ΙΙ�L�ΙΙΙ

Ha consistit en elaborar un material que ajudi a l’alumnat a adquirir de
forma progressiva i agradable les competències bàsiques de matemàtiques. He
introduït els exercicis seguint un ordre progressiu de dificultat. Formen un total
de 210 enunciat repartits en 21 fitxes i de dos programes CLIC de 12 i 16
activitats.

Van acompanyats  de situacions en les quals s’apliquen, tretes de forma
natural del seu cercle d’interessos. Entre elles n’hi ha de caràcter
interdisciplinari com és l’estudi dels processos electorals proporcionals com
aplicació de l’estudi de la proporcionalitat.

����'LVVHQ\�GHO�SOD�GH�WUHEDOO���WHPSRULW]DFLy��IDVHV�L�FDOHQGDUL�

L’inici del treball l’he dedicat e recopilar dades, llibretes i exàmens
d’alumnes que he guardat al llarg dels anys com testimoni de les dificultats en
què es troben i de la seva forma de veure els conceptes i aplicar-los,
d’experiències personals i d’altres companys, diferents tipus de materials tant
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escrits com aportats per les noves tecnologies: programes d’informàtica
educativa, vídeos...

També he treballat amb professorat d’educació primària per entendre com
ha estat presentada l’assignatura en aquesta etapa. Agraeixo el material que
m’ha donat a conèixer la professora Elisenda Gómez Corbella. He visitat també
centres on es treballa en sistemes pedagògics molt especials com l’escola St.
Micael de secundària a Las Rozas, Madrid, únic centre a l’Estat Espanyol on es
segueix la Pedagogia Waldorf.

En les cinc fases següents m’he dedicat a:

3ULPHUD�IDVH��GHO����������DO������������

Construir la  part del text dirigit als professors i la part de recursos (fitxes i
activitats Clic ) que tracta els temes de &jOFXO�L�5HVROXFLy�GH�SUREOHPHV�

 6HJRQD�IDVH��GHO�����������DO�����������

Elaborar la  part del text dirigit als professors i de recursos tant de text
com d’informàtica dirigit a l’alumnat que tracta els temes de 0HVXUD� L
*HRPHWULD�

7HUFHUD�IDVH��GHO�����������DO�����������

Completar la  part del text dirigit als professors i de recursos, dels temes
7UDFWDPHQW�GH�OD�,QIRUPDFLy�L�$W]DU.

4XDUWD�IDVH��GHO�����������DO�����������

Revisar amb esperit crític el treball fet, completant-lo amb ampliacions
adequades, algunes de les quals poden trobar-se dins del currículum propi de
la E.S.O. i dotant-lo de nous exercicis i aplicacions pedagògiques entre elles les
de caire lúdic o interdisciplinar, com l’estudi dels processos electorals.

&LQTXHQD�IDVH�������������ÂÂÂ���

El treball fet en les quatre fases anteriors i reflexions posteriors recordant
situacions de la meva pràctica docent i activitats pedagògiques, m’han
desvetllat una gran quantitat de idees que he necessitat expressar. El límit de
temps per fer aquest treball m’ha obligat a parar en un cert moment la meva
tasca comunicativa la qual no té límits i que ja continuaré en posteriors treballs.

����0HWRGRORJLD�HPSUDGD

He intentat transmetre amb la millor claredat possible tots els
coneixements i experiències útils tan pels professors com per als alumnes.

�He creat un text en forma de llibre clàssic sobre paper, guia de la part
teòrica i didàctica, dirigit als professors que donen matemàtiques a  primer i
segon cicle d’E.S.O. on he desenvolupat la part teòrica, de les competències
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bàsiques de l’àmbit de matemàtiques i coneixements prèvis necessaris per
treballarla amb profunditat.

Sense dubtar de la professionalitat dels ensenyants de l’E.S.O., crec que
és útil exposar la forma  de veure la matemàtica que jo he pogut aportar. Per un
costat he exposat la part teòrica i per una altra, la forma de presentar les idees
essencials i habilitats que se’n deriven.

Com els professors donen i treballen al llarg de l’etapa nocions a partir de
les que demanen les competències bàsiques, sense deixar de dedicar la
màxima atenció a aquestes últimes, he procurat saltar-me una mica el marge
que les limita però tenint compte de no allunyar-me’n gaire.

Ho he acompanyat d’un estudi raonat sobre quan i com cal treballar els
diferents tipus de continguts. És aquest estudi  el lloc més adient  per expressar
les millors formes d’introduir nous conceptes, d’evitar paranys, de tenir cura de
l’expressió matemàtica i d’exposar formes agradables de treballar les idees,
com nocions històriques senzilles i curioses o bé jocs matemàtics  divertits i
que fan pensar.

He presentat  proposta d’exercicis, que el bon criteri del mestre decidirà si
són adequats a la realitat del seu alumnat. Hi podem trobar des de la forma de
trobar la lletra del N.I.F. a partir del número del D.N.I., bon mètode per fer que
es practiqui la divisió entera fins el càlcul de la llargada den cm de l’estàtua de
C. Colom a Barcelona o el volum de la piràmide de Keops a Egipte.

També he presentat, tan a la guia didàctica com a les fitxes un exercici
interdisciplinar basat amb les lleis electorals proporcionals.

�����'HVFULSFLy�GHOV�UHFXUVRV�XWLLW]DWV

En la proposta “El fil d’Ariadna”  he creat un material per l’alumnat on es
desenvolupen de forma progressiva les competències bàsiques de
matemàtiques les quals s’ampliaran a coneixements, i habilitats  inclosos en el
currículum de matemàtiques que es segueix a la E.S.O.

Ho he fet fonamentalment elaborant dos tipus de material de suport, que
són: a) un dossier de 21 fitxes per treballar a l’Aula i b) lesactivitats CLIC per
treballar a l’aula de informàtica: “Iniciació a la Teoria de Conjunts i Classificació
dels quadrilàters”, i “Un viatge pel mon dels enters”.

El contingut dels dos, s’ha es classificat en unitats temàtiques. En
cadascuna es despleguen activitats on hi podem trobar: un breu resum teòric i
plantejament d’exercicis amb la seva posterior solució. Tot això queda molt clar
mirant l’ìndex que acompanya aquesta memòria.

���5HVXOWDWV�REWLQJXWV

Crec que aquests resultats es veuran a mida que es conegui aquest
material en el qual he intentat en tot moment tenir present la seva utilitat. En els
pocs dies que portem de classe m’ha sigut molt gratificant respondre a la
pregunta d’algun company :com expliquem els enters? donant-li les pàgines de
la guia didàctica on es tracta aquest tema.
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Els alumnes que han treballat amb els programes CLIC han demostrat
aprendre sense adonar-se’n i les fitxes m’han sigut molt útils per a alumnes
endarrerits o bé amb desig d’ampliar coneixements

����(VWXGLV�UHDOLW]DWV

He seguit un curs no presencial de 60 hores per aprendre a fer programes
CLIC. D’altres de tipus pedagògic ja descrits en els apartats anteriors.

���6XJJHULPHQWV

Crec que seria bo donar-lo a conèixer tot el material elaborat all
professorat de Secundària. Pot ser un bon ajut en la preparació dels
coneixements i habilitats matemàtics que ha d’adquirir tot alumne/a en acabar
ESO i també pot ser d’utilitat en la preparació de l’avaluació interna de Centres.

���5HODFLy�GHOV�PDWHULDOV�FRQWLQJXWV�HQ�HOV�DQQH[RV

Ι. Guia Pedagògica, dirigida als professors.
ΙΙ. Les Fitxes per treballar a classe.
ΙΙΙ. Les activitats “Clic” per treballar a l’aula d’informàtica
del qual presento a continuació els índexs corresponents.

.          .           .
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Guia pedagògica

Base teòrica i orientacions metodològiques adreçades als professors
de matemàtiques de Secundària
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