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RESUM 

Dins el marc de la investigació educativa, el nostre projecte tracta de l’ús 

que feim, i del que tal volta hauríem de fer, de les eines matemàtiques que 

tenim a l’abast i concretament de les eines amb capacitats gràfiques i càlcul 

simbòlic SAC/CAS. 

Una cop analitzat l’estat de la qüestió, i vista la realitat d’un centre 

educatiu com el nostre, està clar que hi ha un biaix molt important entre el que 

diuen els experts en la matèria que s’ha de fer i el que encara estan fent els 

docents, dia a dia als centres educatius. En aquest sentit, aquest treball intenta 

establir un pont entre uns i els altres. 

La proposta aquí presentada, que des del nostre punt de vista ha estat 

implementada amb èxit amb un grup d’alumnes que presenten bastantes 

dificultats d’aprenentatge, vol ser un exemple de com es pot canviar la manera 

que s’imparteixen les classes de matemàtiques, quines tasques es poden 

treballar amb els alumnes, i com avaluar els resultats, tenint en compte els 

canvis introduïts. 

Al nostre cas particular, hem hagut d’anar introduint de manera 

esglaonada l’eina TIC que hem triat per dur a terme aquesta experiència, el 

Geogebra, degut al total desconeixement per part de l’alumnat. Així hem 

començat fent que el professor la presentàs com a instrument d’ensenyament, 

posteriorment hem fet que els alumnes es familiaritzassin amb l’eina, per a 

continuació provocar que els alumnes la fessin servir com eina d’aprenentatge, 

acabant per introduir-la dins del sistema d’avaluació. 

El resultat ha estat la dotzena d’activitats que incloem a aquest treball o 

al seu annex, que ens han guiat dins el procés esmentat a l’apartat anterior, i la 

comprovació i interpretació dels resultats obtinguts. Esperam que aquesta 

experiència pugui servir com a exemple a altres que també intentin millorar la 

tasca docent. 
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1.- OBJECTIUS DEL TREBALL 

Amb aquest treball de fi de màster pretenem aportar el nostre gra 

d’arena al voltant de l’ús que es fa de les eines matemàtiques que tenim a 

l’abast, cercant la contribució que poden tenir les eines amb capacitats 

gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS (Sistema Algebraic Computacional o 

Sistema d'Àlgebra Computacional/Computer Algebra System) a l’ensenyament 

de les matemàtiques a Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 

En l’actualitat existeix tot un conjunt d’eines amb capacitats gràfiques i 

càlcul simbòlic, des de calculadores tecnicocientífiques, com per exemple la 

Casio FX-991SP X o la família TI-Nspire de Texas Instruments, fins a 

programari especialitzat com Maple, tal volta més apropiat per entorns 

universitaris, passant per programaris propietaris com Mathematica, Derive o 

MATLAB, per programaris lliures com Maxima, Macaulay2, Yacas, o Geogebra, 

i programari en línia com WIRIS o Wolfram Alpha. Tampoc hem d’oblidar les 

diferents aplicacions que podem trobar per a dispositius mòbils, tant baix 

Android com IPhone/IPad, ja que algunes de les esmentades anteriorment 

tenen versions per aquests dispositius (MATLAB, Maxima, Geogebra, WIRIS, 

Wolfram Alpha, etc.).  

A més a més de l’anàlisi i reflexió sobre les diferents eines 

disponibles, de la conveniència de la utilització o no del dispositius esmentats 

a l’apartat anterior i de la seva possible incorporació a les aules i 

conseqüentment a les avaluacions, pretenem proposar activitats que es 

puguin dur a les classes amb el canvis metodològics i d’avaluació oportuns. 

També dins les nostres possibilitats es mirarà de posar-les en pràctica amb 

els nostres alumnes per tal de poder avaluar l’eficàcia dels canvis proposats. 

Com a paraules clau proposam: Sistema Algebraic Computacional 

SAC/CAS, eines amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic o algebraic, 

computació simbòlica o algebraica, eines TIC, i matemàtiques a 

Secundària. 
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2.- ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

2.1.- TERMINOLOGIA 

Degut a la gran varietat de noms i definicions que hem trobat a la 

bibliografia consultada, necessitam establir què entenen per cada una de les 

paraules clau establertes als objectius d’aquest treball. 

En primer lloc tenim les dues que també formen part del propi títol del 

nostre treball: per un costat els SAC/CAS que considerarem com aquells 

sistemes que treballen amb àlgebra computacional entesa aquesta segons la 

definició més estesa actualment de R. Loos1, com aquella que tracta del 

desenvolupament, anàlisi, implementació i aplicació d’algorismes algebraics. 

Com molt be apunta T. Recio2, es tracta d’una definició un tant circular, perquè 

no deixa clar que hem d’entendre per “algorismes algebraics”: 

“… llevat de la via expeditiva de considerar, diguem, l’algoritme 

d’Euclides, relatiu al càlcul del màxim comú divisor de polinomis, com 

paradigma. És a dir, es pot considerar que un programa que admeti com 

a entrada un parell de polinomis univariants amb coeficients numèrics i 

que doni, com a sortida, el màxim comú divisor d’ambdós, i ho faci de 

manera precisa i eficient, és un exemple prototípic d’Àlgebra 

Computacional. En un altre ordre de coses, també es pot descriure 

aquesta disciplina assenyalant que programes tan coneguts com Maple, 

Mathematica, Derive, Reduce, Magma, Axiom, etcètera, són, 

substancialment, programes d’Àlgebra Computacional” 

En poques paraules, l’àlgebra computacional tracta de la manipulació 

automàtica i exacta amb símbols, la qual cosa ens dóna peu a la introducció de 

la segona paraula clau que apareix al títol: capacitats gràfiques i càlcul 

simbòlic. En aquest sentit podríem dir que a matemàtiques podem treballar 

ambdós tipus de càlcul, el numèric i el simbòlic. Així com, sembla que tothom té 

molt clar què és el càlcul, fet servir com a sinònim del càlcul numèric, quan 

demanam la diferència entre un i l’altre és quan podem comprovar fins a quin 
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punt es té clara la seva definició. En aquest treball en parlar de càlcul simbòlic 

farem referència a aquell que treballa i dóna resultats exactes, representats per 

símbols, en contraposició del càlcul numèric que treballa i dóna resultats 

aproximats, si es fan servir nombres reals no racionals. Per aquest motiu, farem 

servir àlgebra computacional, càlcul simbòlic o algebraic com a sinònims. 

Per un altre costat, en parlar de computació simbòlica o algebraica3 

farem referència a la disciplina científica, en matemàtiques i ciències de la 

computació, que es dedica a l'estudi i desenvolupament d'algorismes i 

programari per a la manipulació d'expressions matemàtiques i altres objectes 

matemàtics. Els programaris que realitzen càlculs simbòlics són els que hem 

anomenat Sistemes Algebraics Computacionals SAC/CAS, on el terme sistema 

es refereix a la complexitat de les aplicacions que el formen, i que com a mínim 

són: un mètode per representar dades matemàtiques en un dispositiu, un 

llenguatge de programació per a l'usuari (que normalment és diferent del 

llenguatge emprat per a la implementació del sistema), un gestor de memòria 

dedicat, una interfície d'usuari per a l'entrada i la sortida d'expressions 

matemàtiques, i un conjunt ampli de subrutines per realitzar les operacions 

usuals, com la simplificació d'expressions, derivades que usen la regla de la 

cadena, factorització de polinomis, integració indefinida, etc. 

Tots els programaris esmentats en els apartats anteriors formen part de 

les anomenades eines TIC. Les Tecnologies de la Informació i de la 

Comunicació, també tal volta mal anomenades NTIC per a “Noves” Tecnologies 

de la Informació i de la Comunicació, o IT per a “Information Technology”, 

agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió 

de les informacions, principalment d'informàtica, Internet i telecomunicacions. 

En paraules de Kofi Annan: 

"Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni 

fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del 

planeta. Disposem d'eines per a arribar als Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni, d'instruments que faran avançar la causa 
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de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a propagar els 

coneixements i facilitar la comprensió mútua" 4 

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació d’aquest treball és el marcat pels 

currículums de les diferents assignatures de matemàtiques de l’Educació 

Secundària establerts per les lleis orgàniques espanyoles actuals 

LOE5/LOMCE6 i la legislació desenvolupada al seu voltant tant a nivell estatal 

com autonòmic, concretament pels decrets lligats a la LOE, un per l’Educació 

Secundària Obligatòria7 i un altre pel Batxillerat8, i pels lligats a la LOMCE 

també separats en un per l’Educació Secundària Obligatòria9 i un altre pel 

Batxillerat10. 

“... la Unió Europea i la UNESCO s’han proposat millorar la qualitat i la 

eficàcia dels sistemes d’educació i de formació, la qual cosa implica 

millorar la capacitació dels docents, desenvolupar les aptituds 

necessàries per a la societat del coneixement, garantir l’accés de tothom 

a les tecnologies de la informació o la comunicació ...” 5 

2.2.- HISTÒRIA 

Històricament, podríem dir que la concepció d’eines CAS/SAC es 

correspon amb el somni de Gottfried Leibniz, al segle XVII, de construir un 

llenguatge formalitzat amb el que una màquina de càlcul pogués reduir tots els 

teoremes i resultats que ens venguin de gust, però no va ser fins a mitjans del 

segle XIX quan gràcies a Charles Babbage i els seus treballs, primer sobre la 

màquina diferencial, i posteriorment sobre la màquina analítica quan els somnis 

de Leibniz començaren a agafar forma. Encara que Babbage, considerat el 

pare de la computació, no va aconseguir que cap dels seus dos dissenys fossin 

factibles amb els mitjans tecnològics de l’època, els engranatges mecànics no 

eren prou bons per suportar els esforços necessaris, varen ser el fonament dels 

ordinadors actuals. També sorprenen els seus plànols de la primera impressora 

moderna. 
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És sorprenent el fet que aquell disseny de mitjans del segle XIX estigui 

encara present a la Informàtica del segle XXI i que, per exemple, el sistema de 

programació amb targes perforades de Babbage, que va incorporar dels telers 

de Joseph Marie Jacquard, encara l’haguem pogut veure funcionar a principis 

de la dècada dels 8011. Tampoc podem deixar d’esmentar la que es considera 

la primera programadora de la història, Ada Lovelace, també matemàtica i filla 

de poeta George Byron, qui va preparar tot un seguit de targes perforades per 

les màquines de Babbage. El llenguatge de programació ADA du aquest nom 

en el seu honor. 

També voldríem recordar la feina d’un espanyol, bastant oblidat en el 

món anglosaxó, anomenat Leonardo Torres Quevedo que a principis del segle 

XX va formular la seva teoria de l’automàtica i va crear l'aritmòmetre 

electromecànic, el que podem considerar el primer computador en el sentit 

actual, aquest sí totalment funcional a diferència de les màquines de Baggabe, 

on tant els dispositius d’entrada com els de sortida eren màquines d’escriure, 

amb una unitat de processament, registres de valors, que feien servir un 

processament seqüencial per a la realització dels càlculs i que feia ús per 

primera vegada en la història de l’aritmètica de coma flotant per treballar amb 

nombres molt grans, tot això molt abans dels treballs d’Alan Turing i la definició 

formal de la seva màquina i de la d’algorisme. 

De tota manera, la història moderna de l’àlgebra computacional no 

comença fins la dècada dels 50 amb les tesis sobre diferenciació automàtica, 

novament el somni de Leibniz, a la universitat de Temple de Filadelfia i al 

“Massachusetts Institute of Technology – MIT”. Després d’una dècada de lent 

desenvolupament als 70 es presenten els primers programes amb capacitats 

gràfiques i càlcul simbòlic de caràcter general com el Macsyma, en el que es 

basa l’actual Maxima, o el Reduce. Amb la popularització dels ordinadors 

personals a la dècada dels 80, també es varen estendre programes com el 

Mathematica, Maple o Derive. La inclusió d’alguns programes de Càlcul 

Simbòlic a calculadores de butxaca no arriba fins la dècada dels 90. 12 
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Encara que el 1987 Hewlett-Packard introduí per primera vegada un 

SAC en una calculadora amb la HP-28, no va ser fins el 1995 quan Texas 

Instruments va treure al mercat la calculadora TI-92 i més tard la TI-voyage200, 

que incloïen un SAC/CAS avançat basat en el programari Derive i que donaren 

lloc a l’actual família TI-Nspire, esmentada anteriorment, que són utilitzades 

actualment a Secundària, referides per molts de llibres de text d’aquests nivell i 

que són acceptades a exàmens de Batxillerat Internacional. Una bona 

competidora de la família TI-Nspire, sobre tot per preu, és la Casio FX-991SP 

X, ja que per menys de la meitat de doblers es poden tenir unes prestacions 

més que suficients per Secundària, encara que hem de reconèixer que només 

són vertaders sistemes SAC/CAS aquelles que duen aquest distintiu. 

2.3.- SITUACIÓ ACTUAL 

Uns vertaders especialistes en la introducció i la defensa de les 

calculadores científiques o gràfiques, amb o sense CAS, dins les aules són 

Mauricio Contreras i Ricard Peirò de la Comunitat Valenciana. Al fòrum de 

debat anomenat “Las calculadoras en el aula” de les XIV JAEM Girona 2009 

varen arribar a unes conclusions interessants sobre el tema. 

Com molt bé apunten aquests dos autors, des de l’entrada en vigor de la 

LOE5 i posteriorment de la LOMCE6, emmarcades dins el procés de 

convergència dels sistemes educatius europeus, les noves tecnologies han 

passat a tenir un protagonisme de primer ordre a tots currículums, en ser la 

competència digital una de les claus, i especialment als de Matemàtiques. Qui 

dubta avui en dia de la necessitat de fer servir eines TIC als centres escolars i a 

la nostra matèria?  

El debat es situa més be en com s’han de fer servir aquestes eines i fins 

a quin punt afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques. També es 

qüestiona des de quina edat es convenient la seva introducció, si s’han de 

canviar els currículums per tal d’afavorir la seva introducció, i sobre tot de com 

hem de canviar la forma d’impartir les nostres assignatures per tal de treure el 

màxim profit d’aquests eines. 
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Fent nostres les paraules de M. Contreras i R. Peirò13, “les 

matemàtiques no consisteixen en fer moltes operacions sinó en saber quines 

operacions s’han de fer, d’aquesta manera l’alumne pensa les operacions que 

s’han de fer i fent ús de les eines TIC realitzen els càlculs”. Segons PISA les 

competències bàsiques són pensar i raonar, argumentar, comunicar, modelar, 

plantejar i resoldre problemes, representar, utilitzar el llenguatge simbòlic, 

formal i tècnic i les operacions. Segons aquests autors les calculadores poden 

ajudar en totes i cada un de les competències anteriors i segons el nostre punt 

de vista les eines CAS poden tenir un paper fonamental en l’ús del llenguatge 

simbòlic i formal. 

Segons M. Contreras i R. Peirò, les calculadores a més a més de 

d’afavorir la competència matemàtica fomenten molt més la competència social 

i ciutadana que els ordinadors:  

Treballar en un aula plena de taules amb ordinadors suposa enfrontar-se 

a barreres insalvables a l’hora d’agrupar als alumnes, de fomentar el 

treball en grup i l’ajuda entre iguals. Amb les calculadores això no ocorr, 

tot el contrari. 

Un altre caire que consideren fonamental és el fet de poder fer sevir les 

calculadores en concret, i les eines CAS en general, com a eines per a la 

investigació i la motivació amb les que els alumnes podrien estar contínuament 

verificant i rebutjant hipòtesis. D’aquesta manera permeten l’exploració i la 

curiositat pel nombres i les seves relacions, faciliten la formulació i validació de 

conjectures, afavorint així el pensament inductiu i reflexiu de mode natural. Un 

altre tant podríem dir de la modelització de situacions reals ja que permetrien 

fer prediccions sobre el model matemàtic i comprovar quina s’ajusta més a la 

realitat o directament validar el model matemàtic a partir del conjunt de dades 

obtingut de la realitat. 

Aquestes eines a més a més de facilitar la contextualització dels 

problemes, poden permetre anticipar continguts o preparar el camí cap a 

continguts posteriors, la qual cosa fa que la visió de les matemàtiques i dels 
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seus continguts canviï de forma radical. Ens poden permetre veure nous 

continguts que no es podrien tractar sense l’eina tecnològica adequada, però 

també els de tota la vida des de nous punts de vista. Voldria esmentar aquí una 

frase del professor Josep Lluís Pol Llompart que ens ha repetit vàries vegades: 

«Isaac Newton amb una calculadora s’hagués “menjat” a Albert Einstein». 

Un altre aspecte que a mi també em sembla fonamental, tal volta perquè 

ens l’han esmentat molts de professors d’aquest màster, és com aquestes 

eines poden afavorir les connexions entre diferents parts de les matemàtiques i 

entre les matemàtiques i altres àrees. Això ocorr a qualsevol nivell educatiu, 

quan es fan servir per modelitzar processos reals o ajuntar un model funcional 

a un conjunt de dades, com hem esmentat abans, o també per analitzar 

processos naturals o socials explorant la gràfica i/o la taula de valors, per 

localitzar tendències i fer prediccions en el context del procés d’estudi, per a 

formular-se preguntes sobre el propi fenomen que s’està estudiant, etc. 

Una lectura molt interessat és el conegut estudi d’Anton Aubanell14 que 

du per títol “Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria” i les seves 

recomanacions o propostes de millora que reproduïm a continuació: 

1. Equilibrar la implementació del currículum augmentant la presència de la 

geometria i moderant la del càlcul. 

2. Integrar en el treball geomètric activitats més competencialment riques 

basades en l’experimentació. 

1. Impulsar la presència a les classes d’activitats que permetin viure, 

en primera persona, l’experiència de construir coneixement 

geomètric. 

2. Emprar més material manipulable i més programari tipus 

Geogebra en l’ensenyament de la geometria. 

3. Donar més presència als contextos reals a la classe de geometria. 

3. Incorporar més geometria i raonament visual als blocs de continguts no 

estrictament geomètrics (numeració i càlcul; canvi i relacions; i 

estadística i atzar). 
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Com podem comprovar moltes de les idees ja esmentades a nivell 

general són proposades a nivell particular per al tema de la Geometria per A. 

Aubanell14. Entre elles podem destacar la idea de moderar el càlcul, que es 

podria aconseguir fàcilment fent ús d’eines CAS, la utilització d’eines TIC com 

el Geogebra, que també incorpora una finestra CAS, relacionar aquesta àrea 

amb altres àrees del currículum i amb altres matèries, i el fet de la 

contextualització de les activitats proposades, fent-les més competencialment 

parlant, riques basades en l’experimentació, que promoguin el raonament, la 

comunicació, l’argumentació, que impliquin exploració, repte personal i 

descoberta, que mostrin la utilitat real del coneixement geomètric, i que en 

definitiva motivin i siguin atractives per l’alumnat. 

Tornant al debat plantejat per M. Contreras i R. Peirò13 sobre que són 

millors si les calculadores o els ordinadors, hem de dir que el principal 

avantatge que plantegen de les calculadores és la seva manejabilitat i 

disponibilitat dins la mateixa aula, mentre que encara que els ordinadors 

disposin de pantalles més grans i dispositius d’entrada més còmodes no 

sempre estan disponibles o s’ha de desplaçar l’alumnat a l’aula d’Informàtica. A 

més a més, segons aquests autors, les darreres versions de calculadores 

inclouen les mateixes funcionalitats que un ordinador: càlcul simbòlic, fulls de 

càlcul, representació de funcions, geometria dinàmica, etc. 

Entre els ordinadors i les calculadores tenim actualment al nostre abast 

altres tipus de dispositius mòbils que poden tenir els avantatges d’uns i els 

altres com són les “tablets” o els telèfons intel·ligents o ”smartphones”. Com ja 

vàrem esmentar als objectius d’aquest projecte, existeixen versions dels 

programes que més es fan servir a nivell de Primària, Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Universitari, per aquests dispositius amb l’avantatge addicional 

sobre les calculadores, que és poden actualitzar a la darreres versions 

fàcilment. 

Com ja hem presentat als objectius d’aquest treball, les aplicacions més 

habituals actualment a la docència15 són els programaris propietaris com 
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Maple, Mathematica16, Derive17 o MATLAB18, i els programaris lliures com 

Maxima19,20, Macaulay2, Yacas, o Geogebra21, fins a programari en línia com 

WIRIS o Wolfram Alpha. Existeixen versions per dispositius mòbils, tant baix 

Android com IPhone/IPad, almenys de MATLAB, Maxima, Geogebra, WIRIS i 

Wolfram Alpha. 

Pel que fa a la avaluació, aquesta ha de canviar de igual manera que 

canviem la metodologia amb la introducció de les eines amb capacitats 

gràfiques i càlcul simbòlic CAS. Aquí es plateja la necessitat que els alumnes 

puguin fer servir aquestes eines als exàmens i altres proves d’igual manera que 

les han fet servir a les aules amb les activitats proposades. Aquesta és una 

reivindicació contínua d’entre altres M. Contreras i R. Peirò13, ja que a altres 

països fa anys que es permeten. De fet, moltes calculadores de les marques 

Texas Instruments, Casio o Hewlett Packard i programaris con el Geogebra 

incorporen una modalitat d’examen normalment anomenada “press to test”. 

2.4.- A NIVELL INTERNACIONAL 

A nivell internacional, i concretament a països de la Unió Europea com 

Portugal, França, Itàlia o Alemanya la situació és ben diferent a la espanyola, 

on també trobam diferències de criteri entre les diferents comunitats 

autònomes. El cas que crida més l’atenció tal volta és el del nostres veïnats 

portuguesos on existeix ja una llarga tradició d’ús de calculadores gràfiques a 

tota la secundària i als exàmens almenys des de l’any 2000. 

El currículum portuguès, d’igual manera que l’espanyol, té una especial 

importància la competència en l’ús de noves tecnologies, cosa que a Portugal 

l’apliquen des de fa més de 15 anys, però sembla que a Espanya hi ha més 

reticències a la seva utilització, sobre tot a les proves d’avaluació. Un altre 

exemple proper pot ser el cas francès, on a la prova de Selectivitat s’inclouen 

problemes que han de ser resolts fent servir un ordinador22. 

El cas alemany, encara que tengui diferències entre els diferents 

“landers”, és també significatiu que a la Selectivitat es permeten tot tipus de 
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calculadores: científiques, gràfiques i gràfiques amb CAS, arribant a ser 

algunes d’elles obligatòries. De fet, hi ha diferents tipus d’exàmens uns per fer 

amb calculadores gràfiques amb CAS i un per aquelles sense aquesta darrera 

característica. Els continguts matemàtics són pràcticament els mateixos als 

diferents tipus d’exàmens i la diferència es troba en com es plantegen, les 

dades que es donen i què es demana. Per exemple, a la versió amb 

calculadores CAS els problemes són més oberts i s’ha de modelitzar la forma 

més adequada al context del problema, segons paraules de M. Contreras i R. 

Peirò23. 

Com apunten els autors anteriors, tal volta el problema espanyol es troba 

més a la manca de formació que les administracions educatives ofereixen al 

professorat, la qual cosa fa que es desconfiï d’aquests dispositius i que no se’n 

faci l’ús que es fa a altres països. Aquesta i el fet que es puguin fer servir 

calculadores, especialment les gràfiques, a la Selectivitat espanyola són velles 

reivindicacions de la “Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas 

(FESPM)” que ja a l’any 2008 presentaren un manifest – denuncia en aquest 

sentit. 

Pel que fa al disseny de les proves de Selectivitat hi ha un interessant 

estudi de Félix Rodríguez-Díaz24 que du per títol “No entre aquí (en la 

universidad) quien no sea un autómata” presentat en el marc de les XVI JAEM 

Palma 2013, on s’analitzen les proves corresponents a l’assignatura 

Matemàtiques II de la Universitat de les Illes Balears, de juny i setembre del 

2004 al 2012, arribant a la conclusió que de les 144 activitats analitzades més 

del 84% podrien ser resoltes per un autòmat programat amb les rutines 

mecàniques i els procediments del currículum de Batxillerat, i que aquest 

hagués tret una qualificació mitjana de 9,3. Com planteja aquest autor: són 

realment proves com aquestes les que s’haurien de fer servir per decidir qui pot 

accedir a la universitat? 



10704 - Treball de Fi de Màster - TFM MFPR 

Pere Miquel Rosselló Espases 16

2.5.- EL MARC TEÒRIC 

Pel que fa al marc teòric, hem de dir que centrarem el nostre treball en 

l’ensenyament del Càlcul en el Currículum d’Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, per la qual cosa treballarem principalment amb els blocs 2 de 

Nombres i Àlgebra i el 4 de Funcions de la LOE5/LOMCE6, on són de gran 

utilitat els dispositius dotats de capacitats gràfiques i de càlcul simbòlic o CAS. 

En aquest sentit, el grup d’Investigació sobre Pensament Numèric adscrit al 

Departament de Didàctica de la Universitat de Granada és un referent, 

especialment el professor Luis Rico. 

En termes generals, el concepte de currículum que farem servir es 

refereix al conjunt d’activitats que estructuren i s’estructuren en un pla integral 

de formació, el qual contempla, explícitament o implícitament, els següents 

elements, extrets d’un dels treballs de Evelio Bedoya25: 

• El conjunt de persones a formar: professors i alumnes. 

• El tipus de formació que es vol donar. 

• La institució social en què es du a terme la formació: Centre 

Educatiu. 

• Les necessitats que es volen cobrir. 

• Els mecanismes de control i valoració. 

En particular, i d’acord amb això, les intencions del currículum de la 

educació secundària obligatòria, segons Luis Rico26, consisteixen en oferir 

propostes concretes i sistemàtiques sobre: 

• Modes d’entendre, caracteritzar i relacionar-se amb el 

coneixement matemàtic. 

• Concepcions sobre l’aprenentatge. Com es produeix? Com 

aprenen els professors i alumnes? 

• L’ensenyament de les matemàtiques. En què consisteix 

l’ensenyament? 

• Maneres de valorar la utilitat i domini dels aprenetatges realitzats. 
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Per concretar en la pràctica aquestes directrius teòriques-curriculars, és 

a dir, per dissenyar i desenvolupar un conjunt d’activitats, estructurades en una 

unitat didàctica, per a un grup d’alumnes, sobre un contingut matemàtic 

específic i en un context determinat, el professor necessita conèixer i dominar 

certes tècniques i instruments fonamentals i útils per poder realitzar l’anàlisi 

didàctica relativa a aquest contingut i dels processos associats d’ensenyament, 

aprenentatge i avaluació.  

Aquesta anàlisi es refereix a la selecció i organització dels continguts; al 

desenvolupament i control dels processos d’ensenyament; a l’observació i 

seguiment dels processos de construcció i adquisició del coneixement, de 

modificació i evolució dels esquemes o estructures cognitives, i d’assignació i 

comprensió del significat per part dels alumnes; i es refereix també, a l’anàlisi, 

valoració i avaluació de tots els processos anteriors, assoliments i resultats, i al 

tractament dels errors i dificultats relacionats amb tot el conjunt. 

Per realitzar l’anàlisi didàctica relativa a una proposta de feina o a un 

contingut determinat, de cara tant al disseny d’activitats o unitats 

d’ensenyament i aprenentatge, com al desenvolupament de projectes 

curriculars i fins i tot d’investigació, Luís Rico proposa com a elements teòrics 

mediadors i facilitadors d’aquesta anàlisi la seva concepció d’organitzadors: 

Donarem el nom d’organitzadors a aquells coneixements que adoptam 

com a components fonamentals per articular el disseny, 

desenvolupament i avaluació dels currículums. Parlarem així 

d’organitzadors dels currículums. Una condició exigida per acceptar un 

tipus de coneixement com a organitzador del currículum de 

matemàtiques ha de ser el seu caràcter objectiu i de diversitat d’opcions 

que generi. Un organitzador ha d’oferir un marc conceptual per a 

l’ensenyament de les matemàtiques, un espai de reflexió que mostri la 

complexitat dels processos de transmissió i comprensió del coneixement 

matemàtic i uns criteris per abordar i controlar aquesta complexitat. Els 

organitzadors han de mostrar la seva potencialitat per establir diferents 
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marcs d’estructuració de les unitats didàctiques, com a base objectiva 

d’interpretació i discussió, per produir nous significats. Els organitzadors 

han d’ubicar les diferents opcions dels professors per a la planificació, 

gestió i avaluació de les unitats didàctiques i han de situar aquestes 

opcions en unes referències comunes que permetin precisar les 

coincidències i discrepàncies. Els organitzadors han de tenir una base 

disciplinar adequada que permeti el seu tractament objectiu. El 

coneixement didàctic sobre cada un dels continguts del currículum de 

matemàtiques ha de quedar estructurat mitjançant l’aportació que fan 

cada un dels organitzadors al contingut esmentat. 

Efectivament, basant-se en una ampla revisió crítica de documents 

relacionats amb el desenvolupament del currículum i l’ensenyament de la 

matemàtica, i en múltiples experiències d’investigació i intervenció educativa 

desenvolupada en el marc del Grup d’Investigació sobre Pensament Numèric, 

conclou la necessitat d’una reformulació local de la noció de currículum de 

matemàtiques i de considerar nous elements organitzadors per a les seves 

diferents fases de concreció: 

Podria derivar-se de totes aquestes argumentacions que el concepte de 

currículum no és útil per a la planificació i disseny d’unitats didàctiques 

[...] Els documents per al currículum de matemàtiques no proporcionen 

informació suficient per utilitzar de manera efectiva els components 

mencionats per a la planificació de temes i unitats. Això es així ja que no 

ofereixen criteris per a l’organització, desenvolupament i control de la 

feina a l’aula, criteris sobre prioritats en el procés de construcció del 

coneixement i en l’assignació de significats per part dels alumnes, i 

criteris per valorar els assoliments en l’aprenentatge i per al tractament 

adequat dels errors, per a cada una de les unitats del currículum de 

matemàtiques. 

De igual manera que fa Evelio Bedoya al seu treball, aquí focalitzarem 

tota aquesta complexitat analítica i curricular en una proposta d’un model local i 
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restringit dels organitzadors del currículum. Cada model parcial o restringit dels 

organitzadors imposa una estructura i fins i tot un tipus de funcionament del 

currículum. A més a més, creim que, d’aquesta manera, resultarà més factible 

un desenvolupament gradual de propostes curriculars i didàctiques per part 

dels professors, validades empíricament mitjançant l’anàlisi didàctica, la 

pràctica sistemàtica i reflexiva i la investigació educativa. 

Aquest model restrictiu no vol dir que perdem de vista la proposta 

general dels organitzadors del currículum de matemàtiques, que considera com 

a fonamentals els següents elements: 

• El context o ubicació i el tractament institucional (Disseny 

Curricular nacional, regional i/o de la institució o centre) de cada 

tema o bloc de contingut matemàtic. 

• Les diferents perspectives (disciplinars) d’anàlisi conceptual del 

tema en questió. 

• Les perpectives d’anàlisi cognitiu del coneixement matemàtic en 

termes de conceptes, procediments i actituts. 

• La pluralitat de tipoligies de representació convencionals referides 

als temes en qüestió. 

• Les opcions matemàtiques i didàctiques de modelització usades 

per a cada tema. 

• La fenomenologia dels coneixements considerats, així com les 

seves aplicacions pràctiques. 

• Els errors, dificultats i obstacles típics detectats en l’aprenentatge 

dels coneixements matemàtics. 

• Els materials, recursos i tecnologies que es puguin fer servir 

coherentment per a l’enseyament de cada tema. 

• El desenvolupament històric i epistemològic de cada tema o camp 

de coneixement. 
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La nostra proposta de model local, restringit i de caràcter sistèmic, dirigit 

a l’establiment d’estratègies de planificació curricular i anàlisi didàctica, 

considera principalment els quatre organitzadors següents: 

• Anàlisi conceptual (estructura formal) del contingut matemàtic des 

de la perspectiva de l’Anàlisi Matemàtic i de la Didàctica de 

l’Anàlisi Matemàtic. 

• Anàlisi cognitiu, basat en els desenvolupalments teòrics que 

concebeixen el coneixement matemàtic en termes de tres 

dimensions principals: conceptual, procedimental i actitudinal. 

• Els sistemes de representació convencionals que es fan servir a 

l’estudi dels conceptes bàsic de l’Anàlisi, considerats des de les 

perspectives didàctiques i psico-semiològiques actuals. 

• Els moderns dispositius grafiadors concebuts com tecnologies de 

representació múltiple i càlcul simbòlic CAS, dedicats a 

l’ensenyament de les matemàtiques. 

El contingut matemàtic general és el domini conceptual referit als tòpics 

fonamentals del Càlcul (funció, gràfica, continuïtat, límit i derivada). L’anàlisi, 

així com la planificació curricular a voltant d’aquest contingut, es realitza des de 

la perspectiva dels organitzadors del currículum presentats. Als exemples 

d’activitats didàctiques que presentarem, es veuen reflectits els efectes 

d’aquest tipus d’anàlisi i, en conseqüència, dels organitzadors. 

Per a la ubicació i tractament institucional del contingut ens hem basat 

en el disseny curricular de la LOE5/LOMCE6 on els continguts matemàtics que 

tractam estan parcialment distribuïts al Bloc 2 de Nombres i Àlgebra i al Bloc 4 

de Funcions des dels primers cursos de Secundària Obligatòria i fins al 

Batxillerat. En aquest treball ens centrarem especialment als dos darrers cursos 

de Secundària Obligatòria en ser els que en aquests moments estam impartint. 
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Alguns components de les dimensions de l’anàlisi cognitiu, relatius als 

temes fonamentals del contingut matemàtic, són els referits als conceptes i 

procediments següents: 

• Conceptes. Relacions funcionals. Relacions funcionals 

expressades mitjançant variables. Representacions gràfiques i 

numèriques. Característiques i propietats locals i globals de les 

gràfiques de funcions. Exemples de funcions elementals. Límits 

d’una funció. Continuïtat. Taxa de variació mitjana. Derivada d’una 

funció. Funció derivada. Exemples de derivades. Aplicacions de 

les derivades. 

• Procediments. Utilització i interpretació de diferents tipus de 

representació (verbal, gràfic, numèric i simbòlic algebraic). 

Determinar les característiques i propietats fonamentals d’una 

funció. Obtenir un model funcional per a un fenomen o situació 

determinada i interpretar-lo a partir del model construït. Distingir 

diferents tipus de funcions d’acord amb la seva llei i les seves 

representacions. Obtenció de la taxa de variació mitjana d’un 

fenomen. Obtenció de la funció derivada d’una funció elemental 

senzilla donada. Determinació de les propietats principals d’una 

funció mitjançant l’anàlisi de les seves derivades. 

I com quart organitzador del nostre model tenim els materials, 

tecnologies i recursos. A més a més dels materials bibliogràfics, manuals, etc., 

en particular, farem servir noves tecnologies informàtiques equipades amb 

sistemes de representació múltiple i càlcul simbòlic o CAS, que donen el títol al 

nostre treball.  

Finalment, com a model d’Investigació Educativa hem fet servir de 

referència el proposat per a González, R, i Latorre, A., al llibre “El Mestre 

Investigador: la investigació a l’aula” 27, document que conté un conjunt de 

recursos, estratègies i instruments útils perquè el mestre pugui investigar a 

l'aula per millorar la seva pràctica docent a partir de la realitat educativa. 
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Especialment hem fet servir el seu model del procés d’investigació que 

reproduïm a continuació: 

 

Pel que es refereix a com recollir la informació, defensa els mètodes 

qualitatius respecte als quantitatius, cosa que compartim, aportant els 

avantatges, inconvenients i usos de cada un dels apartats que presentam a 

continuació: 

• Instruments i tècniques de recollida de dades (els diaris, 

l’entrevista. el magnetòfon i el vídeo). 

• Els registres anecdòtics.  

• Les notes de camp.  

• L'anàlisi de documents.  

• L'observació a l'aula.  

• L’observador parcipant. 

• La supervisió clínica. 
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• Altres instruments i tècniques de recollida de dades (fotografies, 

estudi de casos, perfils, proves estandaritzades, etc.). 

Posteriorment ens presenta com analitzar les dades obtingudes, passant 

per les fases següents, que hem mirat de seguir en la mesura de les nostres 

possibilitats: 

• La compilació de dades. 

• La validació de les dades (saturació, triangulació i negociació). 

• La seva interpretació i teorització. 

• L’acció segons els resultats de la investigació. 

Finalment ens proporciona unes pautes per a la confecció de l’informe 

sobre la investigació que hem tengut en compte a l’hora de preparar aquest 

treball. 
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3.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

Una vegada feta l’anàlisi de l’evolució històrica i de la situació actual tant 

al nostre país com a països del nostre entorn, passam a desenvolupar la nostra 

proposta. Per tal de poder desenvolupar-la correctament, primer farem la 

selecció d’eina o eines que farem servir al nostre treball i els motius pels quals 

hem realitzat la nostra elecció. 

3.1.- ELS DIFERENTS TIPUS DE DISPOSITIUS 

En primer lloc, creim que la primera cosa que hauríem de tenir en 

compte és el tipus de dispositius que creim que són els més adequats tant a 

l’aula com a les avaluacions. Com hem presentat anteriorment, tenim al nostre 

abast en general tres tipus de dispositius: les calculadores, els ordinadors i els 

dispositius mòbils com els telèfons intel·ligents i tabletes. 

El gran avantatge de les calculadores és la seva total disponibilitat degut 

al seu pes i mida reduïda, la gran durada de les bateries i el fet de no 

necessitar una connexió a xarxes telemàtiques. Per contra, un dels problemes 

que consideram més greus és la gran varietat de marques i models que hi ha al 

mercat, i en conseqüència a l’aula, ja que és molt improbable que es pugui 

aconseguir que tots els alumnes d’una classe tenguin exactament la mateixa, 

cosa que dificulta tant l’ensenyament con l’aprenentatge. Un altre desavantatge 

és que tant els teclats com les pantalles són petites, coses que dificulten el seu 

maneig. 

Per un altre costat, tenim els ordinadors, que tenen el gran avantatge 

que es poden actualitzar fàcilment, per la qual cosa podem disposar de la 

mateixa versió del programari que es faci servir per tota l’aula i a les 

avaluacions corresponents. És evident que el gran problema dels de sobretaula 

és la seva manca de mobilitat i el fet d’haver de canviar d’aula per poder fer-los 

servir. Aquest problema el podem salvar amb portàtils o ultraportàtils, encara 

que amb una durada de bateria limitada, però tant aquests com els primers 
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solen tenir el problema de la disponibilitat. Un altre problema addicional pot ser 

que els programaris necessitin de connexió a xarxes telemàtiques. 

En un punt intermedi es troben els dispositius com els telèfons mòbils o 

les tabletes. A més a més del caire engrescador que tenen de cara a l’alumnat, 

reuneixen el millor de les calculadores, pel que fa a la disponibilitat tant per pes 

i mida com per la durada de les seves bateries, i el millor dels ordinadors, com 

el fet que siguin dispositius actualitzables, la qual cosa ens pot permetre que 

tots els alumes de la classes disposin de la mateixa versió del programari. 

Encara que hi ha programaris que requereixen connexió permanent a xarxes 

telemàtiques, n’hi ha d’altres que un cop instal·lats poden funcionar sense 

accés a elles de manera totalment autònoma. 

Hem de dir, que les nostres experiències amb aquests dispositius, 

encara que hem de reconèixer que a dia d’avui no han estat moltes, han estat 

molt satisfactòries i motivadores, ja els alumnes solen demanar quan es podrà 

reproduir l’experiència. També ens ha permès una millor atenció a la diversitat, 

ja que la majoria dels alumnes que tenen problemes amb les matemàtiques, no 

en solen tenir tants quan les treballen amb dispositius electrònics. No hem 

d’oblidar que els nostres alumnes són tots “nascuts digitals”. 

3.2.- ELS DIFERENTS TIPUS DE PROGRAMARIS 

Pel que fa als diferents programaris disponibles, hem de dir que gairebé 

la totalitat dels analitzats cobreixen sobradament els requisits per donar suport 

als tòpics fonamentals del Càlcul dels currículums de matemàtiques d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, encara que hem de reconèixer que hi ha 

aplicacions que permeten treballar d’una manera més adequada alguns 

continguts que uns altres. També hem de tenir en compte el cost d’aquestes 

eines, encara que n’hi ha que són totalment gratuïtes. A més a més, algunes 

d’elles permeten treballar continguts d’altres blocs i permeten establir relacions 

entre uns i els altres com per exemple amb els de Geometria o d’Estadística i 

Probabilitat. 
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Un altra cosa que hem de tenir molt present, és que si feim servir molts 

de programaris diferents, cada un té un temps d’aprenentatge que ens hauria 

de compensar el profit que en poguem treure. No hem de perdre de vista que el 

nostre principal objectiu són els continguts de la nostra matèria i que en un 

segon nivell es pot trobar, per exemple, el maneig de les eines TIC en general i 

de les eines amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS en particular. 

En poques paraules, la dificultat i la diversitat de les eines que facem servir no 

han de distreure a l’alumnat de l’objectiu matemàtic principal. 

També hem de valorar el profit que podem treure d’eines que es poden 

fer servir en línia, i que per aquest motiu no requereixen instal·lació al dispositiu 

en qüestió, la qual cosa pot permetre als alumnes fer-los servir des de 

qualsevol dispositiu tant al centre com a ca seva, tenint en compte el fet de que 

en aquests casos si hi ha problemes amb la xarxa telemàtica ens quedaríem 

sense poder fer servir el programari, per la qual cosa hauríem de tenir prevista 

un alternativa. Aquesta alternativa també l’hauríem de preveure pels casos de 

programari que requereixi connexions puntuals. 

3.3.- LA DISPONIBILITAT DE MATERIALS 

Segons el que hem anat veient, creim que és molt important valorar la 

disponibilitat de material ja elaborat per l’eina que volguem fer servir. Tots 

sabem el temps i dedicació que pot dur la creació d’un bon material per tractar 

un tema matemàtic, i de qualsevol altre matèria, temps i esforç que s’han de 

treure de qualque altre de les nostres activitats docents i/o del nostre propi 

temps lliure. Hem de ser conscients de les nostres possibilitats tant a nivell 

individual, de departament o de centre, i que la creació d’aquests materials no 

faci que no poguem atendre adequadament les resta de les nostres 

obligacions. 

A més a més de les eines en línia que es poden fer servir des de 

qualsevol dispositiu, també alguns des programaris són multiplataforma, la qual 

cosa, ens pot permetre fer servir diferents tipus de dispositius, amb diferents 

sistemes operatius, de sobretaula o portàtils, tabletes i telèfons mòbils, amb la 
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mateixa versió del mateix programari, la qual cosa augmenta encara més la 

seva disponibilitat, independentment dels problemes que pugui tenir la xarxa 

telemàtica. 

3.4.- LA NOSTRA ELECCIÓ: GEOGEBRA 

Segons el nostre punt de vista, hi ha poques eines que disposin de totes 

les facilitats enumerades en els paràgrafs anteriors, i entre elles la que 

consideram més adient per la nostra tasca és el Geogebra. Hi ha infinitat 

d’autors i de professors que cataloguen aquesta eina com imprescindible a les 

aules gràcies als resultats espectaculars que es poden aconseguir sense haver 

de dedicar hores i hores en el seu aprenentatge, ja que la major part dels 

comentaris que hem trobat sobre ella la defineixen com una eina senzilla de 

manejar tant pel professorat com per l’alumnat. Per aquest motiu, i perquè es 

tracta d’una eina gratuïta, es fa servir a molts de centres a nivell nacional, de la 

Unió Europea, dels Estats Units, i de la resta del món. 

A nivell nacional hi ha instituts de Geogebra a almenys deu de les desset 

comunitats autònomes, curiosament la nostra encara no en té, per la qual cosa 

tal volta seria hora de fer un pensament. Just a nivell europeu n’hi ha més d’un 

centenar. Aquests instituts permeten la col·laboració entre els seus membres i 

en conseqüència una millora en la formació de tots ells i dels materials que 

produeixen. Pel que fa al nombre de materials, actualment superen a nivell 

mundial els 300.000, per la qual cosa, és molt probable que poguem trobar un 

bon material per a poder fer servir per a qualsevol tema de la nostra matèria, 

sempre amb la possibilitat de poder fer adaptacions a les nostres necessitats. 

Geogebra és un programari multidispositiu i multiplataforma. Existeixen 

versions per Windows, per Mac OS X i Linux i els seus derivats. També per 

tabletes i telèfons intel·ligents tant Apple com Android. Des del repositori de 

materials, anomenat Geogebra Tube, també es poden manipular i treballar en 

línia sense tenir el programa instal·lat al dispositiu. Finalment també existeix 

una versió en línia del programari. Es pot demanar més? 
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Addicionalment, aquest programari a més a més de tenir capacitats 

gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS, disposa de capacitats per geometria 

dinàmica, full de càlcul amb capacitats estadístiques i permet el modelatge en 

tres dimensions. Podem dir que amb totes aquestes capacitats una sola eina 

permet cobrir la pràctica totalitat dels currículums de matemàtiques d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, i contínuament es segueix actualitzant i 

incorporant noves funcionalitats. Però, es tot tant meravellós com sembla? 

Les principals crítiques que reb Geogebra fan referència al fet d’estar 

programat en Java i que les maquines virtuals d’aquest llenguatge solen donar 

problemes. Desprès de més de 24 anys al càrrec de diferents departaments 

d’informàtica a diferents empreses, hem de dir que, efectivament, es poden 

tenir problemes en aquest sentit, però que juntament amb els nostres equips de 

feina hem trobat una solució satisfactòria, normalment just instal·lant la versió 

de la màquina virtual adequada. 

Un altre dels problemes que són comentats pels usuaris de Geogebra és 

la seva lentitud en alguns dispositius, especialment algunes tabletes i telèfons 

mòbils i sobre tot en la seva versió en línia. Pel que fa als primers, hem de dir 

que donades totes les capacitats que ens ofereix el programari, és normal que 

sobre alguns dispositius antiquats o de baixes prestacions l’aplicació resulti una 

mica lenta, però si el dispositiu té els recursos adequats el seu rendiment és 

més que acceptable. El mateix podem dir de la versió en línia, ja que amb un 

dispositiu adequat i amb una bona connexió a la xarxa telemàtica, el rendiment 

és prou bo, sobre tot tenint en compte que ha de descarregar part del 

programari al dispositiu local. En cas de fer servir un material disponible al 

Geogebra Tube, també hem de tenir en compte, a més a més, el temps per 

descarregar el material en qüestió, però aquest sol ser poc significatiu. 

3.5.- EL SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Com és obvi, no podem deixar de banda l’avaluació dels continguts que 

hem treballat a l’aula amb dispositius amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic 

SAC/CAS. Aquesta no es pot fer fent servir només llapis, paper i calculadora 
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convencional, sinó que també, s’hauria de fer utilitzant els mateixos recursos 

que hem fet servir a l’aula, a la nostra proposta el Geogebra. Per aquest cas, i 

de igual manera que algunes calculadores gràfiques, aquest programari 

disposa d’una modalitat d’examen que permet limitar les funcions que l’alumne 

pot fer servir, així com dur un registre de quines han estat les passes i les 

opcions utilitzades. 

Però com ja hem esmentat a l’estat de la qüestió, no es tracta de donar 

els mateixos continguts de sempre fent servir les noves eines de suport a les 

matemàtiques que tenim a l’abast, sinó de mirar d’aprofitar les característiques 

que disposen aquestes eines TIC per poder focalitzar l’aprenentatge dels 

nostres alumnes a la modelització i a l’anàlisi en lloc dedicar tant de temps al 

Càlcul i als seus algorismes. Evidentment els nostres alumnes han de conèixer 

les bases del Càlcul i els seus algorismes, però també han de conèixer com fer 

servir les eines disponibles per tal que siguin les màquines que facin els càlculs 

pesats, per així tenir més temps per analitzar els seus resultats. 

Aquesta idea no és nova, ja que és la que es fa servir a alguns països 

del nostre entorn, com hem presentat a la nostra anàlisi de la situació a nivell 

internacional, però des d’aquí intentarem ajudar a donar a conèixer aquestes 

propostes al nostre país. Creim que el fet d’haver triat una eina de gran 

acceptació i implantació a molts de centres educatius de l’estat espanyol pot 

facilitar encara més aquesta tasca de difusió. A més a més, si les propostes 

desenvolupades són prou bones, les podrem compartir al Geogebra Tube per 

tal que la comunitat docent les pugui fer servir directament, fer adaptacions o 

tal volta que es puguin servir de model per noves propostes. 
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3.6.- LES ACTIVITATS PROPOSADES 

Degut a la situació del nostre alumnat de 4t d’ESO, que no havia 

treballat mai amb Geogebra, hem hagut de fer una introducció progressiva 

d’aquesta eina, començant amb fer-la servir per part del professorat com 

instrument per a l’ensenyament, passant posteriorment per fer que el alumnes 

aprenguin i experimentin els conceptes matemàtics amb aquest aplicatiu, per 

acabar fent una avaluació exclusivament amb Geogebra. A l’annex es poden 

trobar la resta d’activitats treballades amb els nostres alumnes. 

3.6.1.- Geogebra Online i videotutorials de Geogebra 

Per tal de facilitar el treball dels alumnes a ca seva, una de les primeres 

coses que varem fer va ser la presentació del Geogebra Online que permet 

treballar sense haver d’instal·lar l’aplicatiu. Per exemple, a la nostra aula tenim 

una persona que viu a una casa tutelada on no es deixen instal·lar ni carregar 

cap tipus d’informació a l’ordinador de que disposen, i la majoria de la resta de 

casos on no disposen d’ordinadors amb Ubuntu, que és el sistema operatiu que 

feim servir al centre, prefereixen no instal·lar el programari a la seva plataforma 

Apple o Windows. 

A més a més, gràcies a que aquesta eina permet la publicació de 

continguts matemàtiques amb Geogebra Tube, també hem treballat amb ella a 

l’assignatura d’Informàtica al bloc 3 de publicació i difusió de continguts, en 

aquest cas matemàtics. Per tal d’aconseguir una maneig suficient de l’eina per 

aconseguir els nostres objectius, hem demanat als alumnes la visualització i 

reproducció d’almenys quatre els videotutorials de Manuel Sada Allo28, 

convenientment presentats a la nostra pàgina Web i a Geogebra Tube, on hem 

incorporat les resolucions que varem realitzar a l’assignatura d’Innovació durant 

el màster, per tal que els alumnes poguessin comprovar els seus resultats i 

fomentar així l’autoavaluació. 

Pel que fa a aquesta fase, hem de dir que l’acollida per part de l’alumnat 

ha estat molt positiva, ja que com a nadius digitals estan habituats a treballar 
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amb dispositius electrònics tant siguin ordinadors, com “tablets” o telèfons 

intel·ligents o “smartphones”, cosa que a més a més fa que es prenguin amb 

més interès qualsevol activitat que faci servir algun d’aquests dispositius. A 

més a més, d’aquesta manera aconseguim tractar la competència digital amb 

un bon nivell d’aprofundiment. 
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3.6.2.- Llocs geomètrics: mediatrius, circumferència i bisectrius 

Amb aquesta activitat feta a classe, ubicada dins el bloc 4 de Geometria, 

hem intentat combinar materials manipulatius i tècniques de construcció de 

llocs geomètric tradicionals. En primer lloc, férem la creació d’un compàs amb 

una corda o fil, sistema que feia servir el meu padrí que era mestre d’obres, per 

al dibuix i construcció d’arcs de mig punt, és a dir mitja circumferència, o d’ansa 

de paner. 

 

Els alumnes als seus quaderns varen realitzar la construcció, amb els 

materials anteriors o amb compàs, de mediatrius, bisectrius, circumcentres, 

circumferències i baricentres. Posteriorment, amb ajuda del Geogebra, 

realitzarem la construcció d’alguns d’aquest llocs geomètrics, com es pot veure 

a la figura següent: 
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També hem realitzat un vídeo, que es troba disponible a YouTube; 

http://youtu.be/uuNj9I2uMvA, que mostra la seva construcció passa a passa. 

3.6.3.- Circumferència Goniomètrica 

Simultàniament a l’etapa anterior, hem anat introduint activitats on es 

requeria la interacció de l’alumnat amb una proposta sobre un tema en concret, 

que havien tractat prèviament a l’aula, sobre la que havien d’anar responent a 

tot un seguit de preguntes, com les corresponents a la Circumferència 

Goniomètrica, que com l’activitat anterior correspon al Bloc 4 de Geometria, i 

que reproduïm a continuació: 
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Donada aquesta circumferència goniomètrica, respon a les preguntes 

següents: 

• Què representen les coordenades del punt C que es pot desplaçar 

sobre la circumferència? 

• Comprova els valors de les tres raons trigonomètriques pels 

angles de 0º, 30º, 45º, 60º i 90º. 

• Expressa de forma exacta els valors de l’apartat anterior. 

• Cerca els angles del 2on, 3er i 4rt quadrant que reduïts es 

correspondrien als angles dels apartats anteriors. 

• Construeix una taula amb la relació que hi ha entre els signes de 

les diferents raons trigonomètriques per a cada un dels quadrants 

tractats a l’apartat anterior. 

Com es pot comprovar, amb la primera pregunta es pretén l’aplicació 

directa de la teoria vista a classe sobre el Geogebra. Amb la segona, intentam 
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que construeixin una taula amb les tres raons trigonomètriques pels angles més 

significatius. Amb la tercera, demanam als alumes que relacionin els valors 

aproximats que dona el programa amb els valors exactes calculats a l’aula 

algebraicament. 

Pel que fa a la quarta pregunta, amb ella pretenem que els alumnes 

manipulin el programari per tal que consolidin les relacions que apareixen al 

llibre de text entre els angles del 2on, 3er i 4rt quadrant amb els del 1er. 

Finalment, demanam que de forma manipulativa, construeixin de taula amb la 

relació que hi ha entre els signes de les diferents raons trigonomètriques del 

quadrants anteriors, cosa que també apareix al seu llibre de text. 

3.6.4.- Funció polinòmica29 

Aquesta activitat l’hem feta servir com exemple a l’aula. En haver-la pujat 

també a Geogebra Tube, els alumnes han pogut treballar amb ella 

posteriorment tant a l’escola com a ca seva: 

Sigui f una funció de domini R definida per f(x) = x4 – 3x3 – 3x2 + 14x. 

Sabem que el gràfic de f talla l’eix OX solament en dos punts. Un d’ells té 

abscissa –2. 

• Descomposa el polinomi donat en un producte de tres polinomis, 

essent dos de primer grau i el segon de segon grau. 

• El recorregut de f és un interval de la forma [a, +∞). Utilitzant el 

Geogebra, determina el valor de a, arrodonit a les dècimes. Cerca 

a la representació gràfica de f el punt rellevant per a la resolució 

del problema. Assenyala aquest punt en el gràfic. 
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3.6.5.- Equació trigonomètrica29 

Igual que l’activitat anterior, aquesta l’hem feta servir com a exemple a 

l’aula. Com a l’anterior, en haver-la pujat també a Geogebra Tube, els alumnes 

han pogut treballar amb ella posteriorment tant a l’escola com a ca seva: 

Fent servir el Geogebra, indica les solucions de l’equació 5 + 2 cos x – 6 

que pertanyen a l’interval [0, 2π]: 

a) 
3

4

3

ππ
o  b) 

3

5

3

ππ
o  c) 

6

7

6

ππ
o  c) 

6

11

6

ππ
o  



10704 - Treball de Fi de Màster - TFM MFPR 

Pere Miquel Rosselló Espases 38

 

3.6.6.- Anàlisi de Funcions I 

Un cop superades les etapes anteriors, hem fet una passa més en la 

introducció de la nostra proposta dins el procediment d’ensenyament-

aprenentatge, incorporant una activitat amb Geogebra com a part del sistema 

d’avaluació. dins el bloc 4 de Funcions i Gràfics. Amb aquesta activitat d’Anàlisi 

de Funcions I, es pretén l’estudi de les principals propietats de quatre funcions 

concretes, la majoria de les quals apareixen també al llibre de text. 

Com es pot comprovar a continuació, es demana l’estudi dels seus 

dominis, recorreguts, punts de tall amb els eixos, punts de discontinuïtat, 

creixements, decreixements i periodicitats. Pel cas de periodicitats hem fet 

servir la funció sinus ja introduïda a activitats anteriors. La principal novetat 

sobre el que es va veure a classe va ser la funció g(x) on combinam la funció 

sinus, f(x), amb una hipèrbola, h(x). Com es pot veure a la figura que reproduïm 

de l’activitat, dins la construcció aquesta funció està estratègicament col·locada 

entre f(x) i h(x) per mirar de facilitar la tasca d’anàlisi. 
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Es tracta d’estudiar les principals propietats d’aquestes funcions: 

• Estudiar els dominis i recorreguts. 

• Determinar els punts de tall amb els eixos i els punts de 

discontinuïtat. 

• Observar els trams en què les funcions creixen i els trams en què 

decreixen. 

• Comprovar si a les gràfiques hi ha qualque part que es repeteix 

periòdicament. 

• Observar les gràfiques quadrant a quadrant per detectar les 

simetries respecte a l’eix Y o respecte de l’origen. 

3.6.7.- Anàlisi de Funcions II 

La tercera fase ha consistit en fer un examen integrament amb 

Geogebra corresponent a la unitat didàctica 11 sobre funcions polinòmiques, 

racionals i exponencials. Una vegada estudiades les principals característiques 
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d’aquestes funcions, representades en forma general algebraica i gràficament, i 

com afecten cada un dels diferents paràmetres de cada una d’elles. 

 

Respon les següents preguntes sobre aquestes funcions: 

• Quines són funcions definides a trossos, de proporcionalitat 

directe, de proporcionalitat inversa, lineals, constants, afins, 

polinòmiques, de primer grau, de segon grau, racionals, 

exponencials, corbes, hipèrboles, paràboles, i/o rectes? 

• Determinar què passa quan un o més d’un dels paràmetres a, b, 

c, k, l, m, n, o són iguals a zero. Revisa la teves respostes a la 

pregunta anterior. 

• Estudia els seus dominis, recorreguts, discontinuïtats, solucions, 

punts de tall, màxims, mínims, creixements, decreixements, 

simetries i periodicitats en funció del que els paràmetres anteriors 

siguin zero, positius o negatius. 

• Associa els següents conceptes a les diferents funcions: pendent, 

asímptota vertical, asímptota horitzontal, vèrtex, eix de simetria, 

discriminant, origen de coordenades, número de solucions, taula 

de valors, període, punts de discontinuïtat, variable independent, 
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variable dependent, ordenada en l’origen, funció parella, funció 

senar, interès simple i interès compost. 

• Què més podries dir sobre aquestes funcions? I sobre els 

conceptes de l’apartat anterior? 

A la primera pregunta es demana fer una anàlisi dels diferents tipus de 

funcions posant tots els paràmetres a valor 1. Com es pot comprovar hem 

incorporat una funció polinòmica de 1er grau amb els paràmetres m=pendent i 

n=ordenada que són els que determinen l’equació explícita de la recta. Així 

enllaçam amb la unitat anterior on vérem els diferents tipus d’equacions des de 

la vectorial fins a la general. 

La segona funció representada és una polinòmica de 2on grau amb els 

tres clàssics paràmetres a, b i c on aprofitam per recordar el concepte de 

paràbola. A més a més, hem incorporat la tercera funció com a racional 

respectant la k com a paràmetre principal, i en lloc del clàssic a restant al 

denominador l’hem canviat pel l per tal de no coincidir amb el de la funció de 

2on grau anterior. 

Pel que fa a la funció exponencial, que és la quarta, el fet d’haver deixat 

la base, representat pel paràmetre o, amb valor 1 fa que a la gràfica no es 

pugui reconèixer aquesta funció com a tal ja que la seva representació queda 

com una funció costant. Per aquest motiu en al primer apartat és difícil que la 

identifiquin si no es fitxen amb la expressió algebraica. 

Per tot això, hem introduït un segon apartat on es demana que es 

manipulin els deslliçadors per tal que els paràmetres prenguin valor zero. Al cas 

de l’equació de 1er grau han d’aparèixer les funcions lineals i constants. Per 

exemple a la de 2on grau en cas de que a sigui zero obtenim una recta. Si feim 

que el paràmetre l de la funció racional sigui zero obtenim una funció de 

proporcionalitat inversa. Finalment, per la funció exponencial tornam a tenir una 

funció constant igual a zero a l’interval [0, ∞). 
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Al tercer apartat, ja es demana la realització de l’anàlisi dels diferents 

tipus de funcions estudiant les principals propietats com ja varem practicar amb 

la primera activitat d’anàlisi de funcions. En haver fet l’estudi teòric a l’aula, no 

hauria de representar molts de problemes el fet de fer-ho sobre les 

representacions gràfiques corresponents. Aquí la dificultat es troba en haver de 

comprovar com canvien aquestes propietats en funció de què els diferents 

paràmetres siguin zero, positius o negatius. D’aquesta manera ha d’aparèixer 

sense dubte la funció exponencial. 

Pel que fa al quart apartat, es pretén que l’alumne relacioni diferents 

conceptes vists sobre les funcions amb cada un dels diferents tipus. A més a 

més de comprovar si han assumit els conceptes en qüestió, també es pretén 

que en funció d’ells, l’alumne revisi les respostes donades als apartats 

anteriors, corregint les possibles errades que hagin pogut cometre. 

Finalment, amb el darrer apartat intentam que l’alumne faci un esforç de 

relació dels continguts d’aquesta unitat amb unitats anteriors, plantejant una 

pregunta oberta sobre que més podrien dir per a cada una dels tipus de 

funcions i conceptes relacionats presentats. Pel que fa a la modalitat d’examen 

de que disposa el Geogebra esmentada anteriorment, no l’hem feta servir en 

no considerar-la necessària en aquesta activitat avaluativa. 

3.7.- ELS RESULTATS DE L’EXPERIÈNCIA 

Hem de reconèixer que els resultats de la nostra experiència s’han vist 

afavorits pel baixos ratis d’aula dels que gaudim al nostre centre, pel l’alta 

disponibilitat que hem tengut de l’aula d’Informàtica, i pel fet que les 

assignatures de Matemàtiques i Informàtica de 4rt d’ESO hagin estat impartides 

pel mateix professor, la qual cosa ha permès desenvolupar aquesta proposta 

conjunta i coordinadament des d’aquestes dues assignatures, augmentat així 

del temps disponible per la seva realització. 

Com a contrapartida, també hem de dir que el fet de que disposem de 

només un grup, que a més a més compta amb pocs alumnes, fa que 



10704 - Treball de Fi de Màster - TFM MFPR 

Pere Miquel Rosselló Espases 43

probablement els resultats no siguin extrapolables. També hem de tenir en 

compte que el nostre grup de 4rt d’ESO inclou dues persones amb necessitats 

especials, una altre amb trets autistes i quatre d’incorporació tardana al sistema 

educatiu espanyol. 

Pel que fa a la recollida de dades, a més a més dels resultats de les 

activitats anteriors, feim servir un diari de classe des de principi de curs, on 

també hem recollit registres anecdòtics, i hem fet una observació d’aula 

contínua dins tot el procés. A més a més, hem mantingut entrevistes individuals 

regularment amb alguns dels alumnes, també hem fet que realitzin treballs 

d’anàlisi dels resultats de les activitats exposant els motius pel quals no han 

realitzat correctament alguns dels apartats i com s’han sentit durant la prova. 

Per un altre costat, hem fet l’anàlisi dels documents presentats a l’estat de la 

qüestió, però no hem pogut comptar amb observadors participants, ni amb 

mitjans d’enregistrament d’àudio o vídeo en no estar permesos aquests darrers 

al centre. 

Donat l’escenari plantejat als apartats anteriors, la nostra anàlisi dels 

resultats tal volta es pot considerar massa subjectiu, en no poder contrastar la 

informació amb observadors externs, cosa que hem intentat suplir fent més 

partícips de l’experiència als propis alumnes, com hem esmentat a l’apartat 

anterior, i parlant amb la resta de professors i tutora del grup. Com a dada 

objectiva podem dir que el promig de les notes de l’examen realitzat 

integrament amb Geogebra, ha estat gairebé un punt per damunt dels altres 

exàmens d’aquesta avaluació. 

Pel que fa a l’observació d’aula hem de dir que l’atenció i interès dels 

alumnes quan hem fet servir mitjans tecnològics ha estat superior a les classes 

sense ells, especialment entre els alumnes que tenen més dificultats en seguir 

els continguts de la matèria. Aquesta major atenció tant s’ha produït a l’aula 

convencional com a l’aula d’informàtica i en hores d’especial dificultat com les 

primeres i les darreres hores del dia. 
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Pel que fa a les percepcions dels alumnes i de com s’han sentit amb la 

realització de proves d’avaluació incloent programari com el Geogebra, en 

general les han valorades positivament i alguns s’han sentit més còmodes i 

menys nerviosos que amb les proves escrites. De fet, els alumnes que 

acostumaven a tenir bloquejos als exàmens amb llapis i paper, segons han 

reconegut, no han experimentat aquest problema. Aquest fet està corroborat 

pels resultats ja que alguns d’ells han obtingut a aquestes proves les millors 

notes de tot el curs. 

Pel que fa a les nostres expectatives en aquest sentit, hem de dir que en 

general s’han complit, ja que els alumnes que han tengut històricament 

problemes a les proves de Matemàtiques, però que tenien bons resultats amb 

l’assignatura d’Informàtica, han augmentat el seu rendiment. A l’annex 

presentam tres exemples complets d’alumnes amb uns resultats molt per 

damunt de les seves qualificacions anteriors. Volem fer especial menció de 

l’exemple “A” en tractar-se d’una persona amb greus problemes familiars, que 

encara que feia feina no havia estat capaç d’aprovar cap de les proves 

anteriors fins arribar a aquesta. 

Com sol passar, sempre hi ha excepcions com és el cas d’un dels millors 

alumnes de Matemàtiques, que ha obtingut notes més baixes que les habituals, 

però que ha seguit aprovant l’assignatura sense problemes. Com al cas 

anterior, a l’annex hem incorporat les respostes d’aquest alumne. També hem 

de dir, que amb alguns alumnes no hem pogut constatar cap tipus de millora. 

Parlant d’ells amb la tutora, sembla que aquests alumnes han donat per perdut 

el curs a totes les assignatures. 

Pel que fa al lliurament de les seves anàlisis sobre els exàmens, hem de 

dir que com a ocasions anteriors ens han aportat molta informació dels motius 

pels quals han tengut dificultats en algunes activitats. Hem d’agrair a molts 

d’ells la seva franquesa en reconèixer que bastantes de les errades eren 

degudes a manca de dedicació a la matèria a ca seva, tant a la part teòrica 

com a la pràctica, o per la baixa assistència d’alguns d’ells a les classes. 
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També hem pogut constatar que alguns conceptes o algorismes tractats no 

havien quedat prou clars, la qual cosa en ha permès revisar-los novament. 

En un intent de contrastar les nostres conclusions, hem parlat amb la 

resta de professorat que treballa amb el mateix grup d’alumnes i especialment 

amb la seva tutora. Per un costat, els hem demanat quins comentaris els han 

fet sobre aquesta experiència a Matemàtiques, i si a la resta d’assignatures han 

tengut algun canvi significatiu en les notes obtingudes. Les respostes sobre el 

que els ha semblat han estat en línia a les que havíem obtingut directament. 

Pel que fa a l’evolució de les seves notes a la resta d’assignatures, no només 

no han millorat sinó que sembla que han empitjorat, la qual cosa fa que la 

millora als nostres resultats sigui encara més significativa. 
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4.- CONCLUSIONS 

En primer lloc, hem de dir que consideram que aquest treball ha estat 

positiu per tota la gent que hi ha estat implicada. Des del propi autor fins al 

centre on s’ha desenvolupat, passant pels altres docents i especialment pels 

alumnes que són i han de ser el centre de la nostra tasca docent. 

4.1.- ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Segons el nostre estudi de l’estat de la qüestió, encara segueix havent 

una gran biaix entre les propostes dels experts en la matèria i el que segueixen 

fent els professors a les aules. Des del nostre punt de vista, segueix fent falta 

una formació contínua impulsada per les institucions educatives, ja que encara 

que hi ha persones que cerquen aquesta formació pel seu compte, aportant 

tant el seu temps com el seus doblers, n’hi ha d’altres que no poden o no volen 

assumir tots els costos. 

Revisant els diferents plans quadriennals de formació permanent del 

professorat del Servei de Formació Contínua de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Universitats, i les seves avaluacions, hem pogut constatar que els 

corresponents als períodes 2008-2012 i 2012-2016, ambdós en plena crisis 

econòmica, han tengut una oferta formativa molt per davall dels anteriors, 

dades que corroboren les apreciacions realitzades30. 

En aquest sentit, hem de dir que entre els companys que també 

imparteixen matemàtiques, amb els quals hem compartit aquesta experiència, 

cap d’ells coneixia programari com el Geogebra o calculadores amb capacitats 

gràfiques, ni en conseqüència s’ha plantejat fer-los servir a les aules i encara 

menys en el procés d’avaluació. Al nostre cas no estam parlant de gent gran, 

sinó de gent jove que ha acabat les seves carreres fa pocs anys. El professorat 

que no coneix i no controla aquestes eines, no les introduirà a les aules.  

En aquest sentit voldríem referenciar la radiografia de les TIC a 

l’educació de les Illes Balears de l’any 2015, realitzada per l’Associació de 



10704 - Treball de Fi de Màster - TFM MFPR 

Pere Miquel Rosselló Espases 47

Professors d’Informàtica de les Illes Balears, on a les seves enquestes, entre 

altres aspectes, deixen palesa aquesta situació, i la necessitat de que els 

coordinadors TIC, que han de ser els referents dins els centres, tenguin titulació 

Informàtica, o en el seu defecte, amplis coneixements en la matèria.31. 

A més a més, al darrer, i de moment únic, informe sobre el procés de 

detecció de necessitats formatives, elaborat també pel Servei de Formació 

Contínua de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats l’any 2008, podem 

trobar el següent “diamant”, on podem veure com a Secundària les TIC es 

troben al cap damunt de la piràmide de necessitats formatives:32 

 

Una altre de les raons que hem rebut reiteradament sobre processos 

d’investigació com aquest, ha estat la manca de temps per a poder realitzar-los 

i la manca de reconeixement d’aquestes tasques d’investigació per part de les 

institucions educatives, tant a nivell professional com a nivell econòmic. 

Treballar amb ratis d’aula alts o amb molts alumnes amb especials dificultats, 

com els que tenim al nostre centre, tampoc facilita les coses. 

4.2.- LA NOSTRA EXPERIÈNCIA 

De tota manera, creim que hem pogut demostrar que amb la motivació i 

la formació necessària es pot fer que alumnes amb dificultats assoleixin els 

objectius amb l’ajuda de les TIC i en especial d’eines amb capacitats gràfiques i 

càlcul simbòlic SAC/CAS.  
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Hi ha molta diferència de com es desenvolupaven les classes sense 

elles a com poden arribar a ser si se’n fa un ús amb amplària de mires. La 

millora dels resultats, segurament en part per la motivació extra que dóna als 

alumnes el fet de fer servir les noves tecnologies que estan avesats a fer servir 

a diari també a les aules, és la millor mesura que podem tenir. Poder presentar 

i avaluar els contingut de forma diferent, o fins i tot replantejant els continguts 

que es poder impartir, ha de ser una constant per a la millora de l’activitat 

docent. 

D’aquesta manera, creim haver assolit amb un alt grau els tres objectius 

principals del nostre treball. En primer lloc, pel que fa a l’anàlisi i reflexió sobre 

les diferents eines disponibles, encara que finalment ens hem centrat en una 

d’elles, n’hem presentat un extens inventari. Pel que fa a la proposta 

d’activitats, finalment hem pogut incorporar-ne més d’una dotzena, que per 

problemes d’espai algunes d’elles han estat situades a l’annex. Finalment, pel 

que fa a la posada en pràctica de la nostra proposta, l’hem poguda 

desenvolupar completament amb un grup dels nostres alumnes fins arribar a 

una avaluació integrament fent servir el Geogebra. 

Però, com a tot treball d’investigació educativa, i dins el procés 

d’avaluació i millora constant de la nostra activitat docent, no podem donar per 

tancat aquest treball, sinó que entenen que ha de ser la llavor d’un procés 

d’innovació constant, recolzat en aquest cas en unes eines TIC, de les que 

entre tots hauríem de treure el màxim profit, donat el fet que tant l’alumnat 

present com futur són i seran nadius digitals.  

Com hem vist a l`apartat anterior, les TIC són la principal necessitat 

formativa pels docents de Secundària, juntament amb l’actualització d’aspectes 

metodològics i l’atenció a la diversitat, que al cap i a la fi impliquen una 

innovació educativa com la presentada a aquest treball. A continuació 

presentarem en quins aspectes principals creim que podríem continuar aquesta 

feina. 
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4.3.- TREBALL FUTUR 

Encara que per practicitat en aquest treball ens hem centrat en una eina 

com el Geogebra, que com hem exposat permet cobrir qualsevol dels 

continguts a nivell d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, creim que 

una major varietat d’aquest tipus d’eines pot ser enriquidora. De fet, fins i tot als 

llibres de text que feim servir, hem trobat referències a calculadores 

científiques/gràfiques, a fulls de càlcul i a programaris com el WIRIS. Aquesta 

varietat pot donar als alumnes la possibilitat de triar la millor eina en cada 

moment i situació. 

Per un altre costat, per poder treure uns resultats més concloents, creim 

necessari repetir aquesta experiència amb més grups d’alumnes, la qual cosa 

requeria implicar a altres docents investigadors, o si el nostre proper centre de 

destí té més d’una línia í l’equip directiu ens ho permet, repetir nosaltres 

mateixos l’experiència. Els aspectes que creim que necessitarien més atenció 

són com pot afectar a l’autoestima de l’alumnat, la recollida de més informació 

sobre quina és la seva visió, i treballar la coavaluació i l’autoavaluació. 
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