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Resum 

 

El procés d’ensenyament-aprenentatge inclou tot un conjunt d’ítems que en condicionen la 

qualitat. Després d’una recerca bibliogràfica s’ha pogut observar que hi ha factors molt 

importants com poden ser l’autoconcepte, la motivació, les emocions... que puguin tenir els 

infants influeix fortament en el seu procés d’aprenentatge i les matemàtiques no en són una 

excepció. El mestre és el responsable de que els infants aprenguin, però és necessari que no 

només es centri en la transmissió de conceptes sinó que també tingui present l’estat emocional 

i la percepció de l’infant, tan a nivell personal com referit a les matemàtiques. 

Una experiència a quatre escoles completament diferents en quan a context, metodologia i 

tipologia d’alumnes ha permès veure una pinzellada del que passa actualment a les escoles, 

sempre des d’un punt de vista completament objectiu i sense afirmar res de forma concloent. 

 

Abstract 

 

The process of teaching and learning includes a set of items that conditions its quality. After a 

bibliographic research, we could observe that there are a lot of important factors that can be 

self-concept, motivation, emotions, etc., that can have a big influence in an infant learning 

process and mathematics is not an exception. The teacher is the one responsible for the kids to 

learn, but it is necessary for the teacher not only to concentrate in the transmission of concepts 

but should also have in mind the emotional state and the perception of the infant, both at a 

personal level and in a mathematical area. 

An experience in four different schools in terms of context, methodology and typology of 

students allowed us to see a touch of what is really happening in schools, always from a 

completely objective point of view. 

 

 

Key words: self-concept, motivation, frustration, mathematics 
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1. Introducció i justificació 

 

Com s’ha tingut l’oportunitat d’observar a diferents escoles durant experiències prèvies a 

aquest treball, als alumnes de primer de primària els resultava en general prou senzill però, a 

sisè el nombre d’alumnes que tenia problemes amb les matemàtiques era més elevat. Això 

concorda amb les proves IAQSE i la proximitat a l’ESO. D’acord amb les proves IAQSE 

(Avaluació de diagnòstic Illes Balears, 2010, Avaluació de diagnòstic Illes Balears, 2011) 

l’assignatura de matemàtiques és una de les que incrementa més la percepció de dificultat des 

de l’educació primària fins a l’educació secundària. 

 

Per altra banda, l’educació emocional és un punt que s’acostuma a deixar prou de banda pel 

fet que no és un contingut curricular concret de cap de les assignatures i segons estudis fets és 

important en el desenvolupament de la persona. 

 

Quan es combinen aquests dos elements ens podem trobar en diferents actituds o sentiments 

enfront les matemàtiques com poden ser por, preocupació, sentiments de impotència i fracàs... 

Si els alumnes tenen aquests sentiments, molt probablement acabaran tenint resultats dolents 

en aquesta àrea, ja que poden arribar a sentir que no són vàlids i acabin abandonant-la 

(Guerrero, Blanco, Castro, i Pirámide, 2002).  

 

A més, a l’haver tingut l’oportunitat de poder fer pràctiques en una escola on l’alumnat és 

d’un nivell socioeconòmic baix, on hi predominen molt els problemes familiars i el mal 

comportament dels infants, s’ha pogut comprovar com una relació afectiva amb l’alumnat és 

molt positiva per a què aquest pugui arribar a tenir èxit en el seu aprenentatge (Gómez-

Chacón, 1997). 

 

Finalment, també és important el concepte que té el mestre sobre els alumnes, ja que això pot 

desencadenar l’efecte Pigmalió. D’acord amb el que diu Vargas (2015) aquest necessita de 

tres factors: tenir una forta creença en algun fet, creure l’expectativa de que passarà i 

acompanyar amb missatges o fets que animin la seva execució. Aquest efecte pot tenir un 

origen extern, per exemple que provingui dels pares o mestres; i intern, quan la creença ve des 

de el propi individu.  L’efecte Pigmalió és un fet que pot portar a l’èxit o al fracàs més 

absolut. Tal com Rosenthal i Jacobson (1968) van poder observar en el seu experiment, on es 
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va emprar tan la variant positiva com la negativa de l’efecte Pigmalió, si el mestre té una visió 

positiva del grup, amb tota probabilitat els alumnes d’aquest acabaran obtenint millors 

resultats que si presenta una actitud tal com “tanmateix no n’aprenen, tenen molt poc interès, 

és un grup molt limitat i no s’esforça”. 

 

Per tot això, s’ha decidit triar aquest tema ja que sembla d’especial interès el tema afectiu 

entre el mestre i l’alumne, perquè les matemàtiques moltes vegades tenen una metodologia 

poc adequada per ensenyar-les i al final els alumnes acaben, com a mínim, tenint un sentiment 

de por enfront d’aquestes.  

 

2. Objectius 

L’ objectiu general és observar si el concepte que tenen els infants, així com també el que 

tenen els mestres tan davant les matemàtiques com davant els alumnes, enfront de les 

matemàtiques influeix en l’aprenentatge d’aquestes. 

Els objectius específics són: 

- Fer una recerca bibliogràfica sobre quins factors emocionals influeixen en 

l’aprenentatge de les matemàtiques. 

- Dur a terme experiències on poder observar l’autoconcepte que tenen els infants a 

l’hora de fer matemàtiques i si aquest va d’acord amb el seus resultats. 

- Veure si el concepte que té el mestre envers els alumnes a l’hora de fer matemàtiques 

coincideix en com es veuen aquests. 

3. Marc teòric 

Per dur a terme els objectius d’aquest treball es girarà entorn dels conceptes de motivació, 

frustració i autoconcepte, com aquests poden influir en l’aprenentatge damunt el rendiment 

escolar dels infants. 

 

3.1 Motivació 

La motivació són tots aquells factors, ja siguin per iniciativa pròpia del subjecte o per l’entorn 

que l’envolta, que promouen la iniciativa de la persona a dur a terme una determinada 

conducta. En el cas de la motivació en l’àmbit de l’aprenentatge alguns factors que hi 

influiran seran les metes que té l’alumne, la intenció o la sensació de que està aprenent. Així 

mateix, es poden diferenciar dos tipus de motivacions: les intrínseques, que són aquelles que 
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són del propi subjecte i les extrínseques que es donen per factors externs com poden ser la 

família o el mestre  (García Bate i Doménech Betoret, 1997). 

 

3.2 Autoconcepte 

Segons estudis fets per Weiner, Covington i Berry, Nicholls (1984), entre d’altres, citats per 

García Bate i Doménech Betoret (1997), un dels factors intrínsecs és l’autoconcepte. 

L’autoconcepte s’entén com la imatge que té una persona d’un mateix com a resultat de les 

experiències viscudes i les actituds de les altres persones sobre l’individu. En el primer cas hi 

entren trets com la cultura, la capacitat d’autoanàlisi... i en el segon comentaris d’altra gent, 

relació, sociabilitat... (González-Pienda, Carlos Núñez Pérez, Glez-Pumariega, i Garcia 

García, 1997). 

 

3.3 Frustració 

La frustració, sovint lligada a un autoconcepte negatiu i en contraposició a la motivació, és un 

sentiment que pot influir de forma negativa en l’aprenentatge de les matemàtiques ja que és 

una àrea en gran mesura en l’assaig-error com és el cas de les matemàtiques. La intolerància a 

la frustració és la incapacitat de seguir amb una activitat que els resultats no en són 

satisfactoris per la persona que la du a terme. Quan un alumne té un nivell d’intolerància a la 

frustració baix pot acabar desistint d’estudiar una matèria concreta perquè es troba davant un 

cas on els seus esforços es tornen inútils per la manca de resultats positius i acaba per adoptar 

una actitud de passotisme davant els problemes. (Wilde, 2012) 

 

Segons Padrón (2005), i agafant de referència a autors com Bayley, Godino i Madail, hi ha 

diferents investigacions on hi apareix que les matemàtiques són de les assignatures menys 

populars. Això pot ser degut a la dificultat que es poden trobar a l’hora de comprendre’n els 

seus processos. En qualsevol cas, aquesta impopularitat no és gens beneficiosa pel seu 

aprenentatge. En aquest cas, si prenem de referència els resultats dels darrers anys de les 

avaluacions de diagnòstic de la nostra comunitat autònoma, les Illes Balears, es pot observar 

com a mesura que els infants es van fent grans augmenta el percentatge d’alumnes que creu 

que les matemàtiques són difícils així com el nombre d’alumnes que en gaudeix d’elles. Això 

es pot percebre en els informes d’aquestes proves d’una manera molt visual a partir dels 

gràfics que hi apareixen (figura 1) ja que es veu com a 4t de primària la valoració mitjana ni 

tan sols arriba a poca dificultat mentre que a 2n d’ESO ja trobem una valoració mitjana  a la 

meitat entre poca i bastant. D’altra banda, també pot venir donada per la inseguretat del propi 



8 

 

docent a l’hora d’ensenyar-les i aquest sentiment és transmès als propis alumnes. Aquest 

augment de la dificultat sembla relacionar-se amb el nivell d’interès, ja que quan la dificultat 

augmenta el nivell d’interès disminueix.(figura 2). 

 

 

 

 

Figura 1. Comparació de la valoració mitjana de la dificultat de les matemàtiques durant el curs 2010-2011, 

dels alumnes de 4t de primària (esquerre) i del curs 2011-2012 de 2n d’ESO (dreta) de les Illes Balears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparació de la valoració mitjana de l’interès per les matemàtiques que tenen els alumnes de 4t de 

primària durant el curs 2010-2011 (esquerre) i els alumnes de 2n d’ESO durant el curs 2011-2012 (dreta) de les 

Illes Balears. 

 

 

En alguns casos es podria pensar que aquesta desgana per les matemàtiques prové d’aquells 

infants amb un nivell cognitiu menys elevat, però això no és cert; les emocions i 

l’autoconcepte juguen un paper molt important a l’hora d’afrontar les matemàtiques i si 

l’alumne amb menys capacitats es troba estimulat i amb sentiments positius pot anar resolent 
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tots els problemes matemàtics de forma més senzilla i àgil que una persona més intel·ligent 

que ell (Gómez-Chacón, 2000). 

 

3.4 Factors que influeixen en l’aprenentatge 

A partir del que diu McLeod, Padrón (2005) afirma que en l’aprenentatge de les 

matemàtiques hi ha tres factors que són molt importants que són les creences, les emocions i 

les actituds. 

 

Las creences són les que construeixen la base del coneixement ja que aquestes condicionaran 

la manera en que l’alumne vol aprendre així com també allò que voldrà aprendre (Padrón, 

2005). 

 

A més, McLeod (citat per Gómez-Chacón, 1997), afegeix dos tipus de creences que 

influeixen en l’aprenentatge de les matemàtiques. Per una banda, “els estudiants 

desenvolupen una gran varietat de creences relacionades amb les matemàtiques com a 

disciplina. Aquestes creences generalment involucren un component afectiu baix, però 

constitueixen una part important del context en el qual l’afecte es desenvolupa”(p.12). Per 

altra, tenim les creences pròpies dels alumnes i dels professors que estan més relacionades 

amb l’autoestima i l’autoconcepte i en com aquests influiran en el rendiment escolar. 

 

En quant a les emocions, Goleman (citat per Padrón, 2005) afirma que aquestes són un factor 

directe que condiciona el fracàs o l’èxit escolar. Es refereix a trets com l’autoconsciència, la 

motivació, la perseverança o l’ansietat. 

 

Tant les creences com les emocions seran doncs un factor important que condicionarà 

l’aprenentatge i l’actitud positiva dels infants enfront de les matemàtiques, inclús molt més 

que el simple fet de ser intel·ligent o no (Gómez-Chacón, 2000). 

 

Tanmateix, tan les creences com les emocions condicionaran l’actitud que agafarà l’alumne 

amb les matemàtiques. Una actitud positiva encaminarà l’aprenentatge cap a l’èxit, a voler 

saber més coses, a resoldre els problemes de gust... en canvi, una actitud negativa 

desencadenarà un fracàs i possiblement un abandonament de l’aprenentatge. (Padrón, 2005) 
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Les actituds negatives podrien explicar en certa mesura el fracàs escolar en l’aprenentatge de 

les matemàtiques i una detecció prematura de les causes d’aquestes (familiars, ambientals...) 

en podria contrarestar els afectes amb efectivitat. (Gómez-Chacón, 1997) 

 

3.5 El paper del mestre 

Cal tenir en compte que aquests tres ítems  mencionats en el punt anterior no depenen només 

dels infants. El docent també hi juga un paper important. Així doncs, perquè un docent pugui 

transmetre de forma motivadora, amb una actitud positiva i que els infants així ho rebin cal 

que aquest rebi una formació adient en matemàtiques per tal de que els seus estudiants no li 

puguin plantejar problemes que ni tan sols ell sap resoldre; no poden caure en l’error de 

creure que els infants tenen les mateixes creences que ells, i per tant, no poden fer-los seguir 

les mateixes directrius que segueixen ells, cal adoptar una perspectiva més multicultural i 

intentar trobar unes matemàtiques aptes per a tothom i que després cada infant les adapti una 

mica a les seves necessitats i/o cultura (Padrón, 2005). 

 

Com molt bé assenyala Goñi (2007) “Dominamos los contenidos matemáticos, podemos 

dominar las técnicas didácticas, sabemos cómo evaluar a nuestro alumnado, pero bien puede 

suceder que las situaciones que vivimos nos superen emocionalmente y no sepamos qué hacer 

ante ellas.” És igual d’important tenir el coneixements matemàtics per poder-los ensenyar 

com el fet d’establir una connexió amb els infants per tal de suplir les necessitats que aquests 

tenen, i això només és possible coneixent-los de forma individual i prestant atenció a aquells 

gestos, aquelles cares, aquelles paraules que utilitzen ja que moltes vegades amaguen els seus 

veritables sentiments. Aquell mestre que arribi a un nivell afectiu elevat amb el seu alumnat 

aconseguirà que aprenguin millor, i en el cas de les matemàtiques més. Per desgràcia, però, 

aquesta formació és de les que més manca als mestres. 

 

A més, el fet de conèixer bé els alumnes farà que el mestre tingui més facilitat en trobar 

aquells punts forts de l’alumne, els quals si es potencien seran una probable solució a la 

manca de competències, i permetrà al mestre confiar en l’alumne així com veure distintes 

possibilitats o maneres por poder ensenyar algun concepte o assignatura (Palou, 2004).  

 

Cal evitar, també, que els infants pensin que els seus èxits són deguts a l’ajuda dels mestres ja 

que això pot crear un autoconcepte d’una persona dèbil, insegura i poc autònoma incapaç de 

fer res per si sola; podríem estar eliminant la seva capacitat de decisió. Per evitar això s’ha 
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d’anar en compte en el tipus de matemàtica que se’ls transmet; si es transmet una matemàtica 

descontextualitzada, on l’únic que es fa són algoritmes i no es cerca una funció real 

probablement desencadeni en un autoconcepte negatiu. Si per altra banda els infants poden 

veure l’aplicabilitat d’allò que aprenen, ho utilitzen en la seva vida diària, etc. s’afavorirà un 

autoconcepte més positiu i s’aconseguirà un aprenentatge significatiu. (Gómez-Chacón, 1997) 

Per tal que les matemàtiques siguin el màxim de contextualitzades hi hauria d’haver un acord 

entre els mestres i els alumnes sobre allò que s’ha ensenyar/aprendre de manera que tots els 

infants es sentissin identificats amb allò que s’està fent  (Gómez-Chacón, 1997). 

 

Durant molt temps s’han deixat de banda els continguts metacognitius i la dimensió afectiva 

pensant que aquests es desenvolupaven mentre ho anaven fent els més cognoscitius. Però s’ha 

descobert que aquesta relació no és tan recíproca. De fet, una manca de desenvolupament de 

la dimensió afectiva pot portar a un estancament en l’avanç dels continguts més cognoscitius. 

I si parlem de les matemàtiques, és una àrea on aquesta relació encara és més freda (Gómez-

Chacón, 1997). 

 

De forma resumida, “la persona alfabetitzada emocionalment en matemàtiques serà aquella 

que ha desenvolupat una intel·ligència emocional en el context i que ha aconseguit una forma 

d’interactuar en aquest àmbit, que te molt en compte els sentiments i les emocions”, Goleman 

citat per Gómez-Chacón, 1997. 

 

4. Estudi empíric 

 

Durant l’elaboració d’aquest treball s’ha fet un estudi dels conceptes que seria interessant 

veure passant un qüestionari a diferents escoles per tal de contrastar la informació trobada i 

tenir una idea del que es podria donar dins les aules respecte a l’autoconcepte, la percepció, la 

motivació... 

 

4.1 Mètode 

 

4.1.1 Participants 

Els participants escollits per a dur a terme aquesta experiència han estat un total de 80 

alumnes de 6è de quatre cursos diferents i d’escoles diferents així com les respectives mestres 

de matemàtiques que han resultat ser les 4 tutores en tots els casos. S’ha decidit escollir 
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alumnes de 6è perquè és el nivell intermedi entre els informes de diagnòstic, ja que aquests es 

fan a 4t d’educació primària i a 2n d’ESO. 

 

Les escoles han estat escollides en base a uns quants criteris. El primer criteri ha estat la 

metodologia utilitzada en aquests centres. L’altre, les distintes realitats dels alumnes, sobre tot 

basant-se amb el nivell socioeconòmic. 

 

La primera escola escollida per a dur a terme aquesta experiència ha estat el CEIP Joan Veny i 

Clar de Campos, concretament el curs de 6è B. Aquest curs consta de 23 alumnes heterogenis 

en quant a continguts i capacitats, hi consten 7 repetidors. En general, provenen d’una classe 

socioeconòmica mitjana. El motiu pel qual s’ha decidit triar aquesta escola es perquè s’aplica 

una metodologia de caire més tradicional, exceptuant activitats puntuals, i també perquè és un 

centre gran (640 alumnes aproximadament, comptant infantil i primària) de 3 línies. 

 

La segona escola on s’ha passat el qüestionari ha estat el CEIP Migjorn de Cas Concos. La 

classe de sisè on s’ha dut a terme el qüestionari consta de 9 alumnes, amb 2 alumnes 

repetidors. També provenen d’una classe social mitjana i són un grup de capacitats 

heterogènies. Aquest centre s’ha escollit perquè és un centre amb un nombre d’alumnes  molt 

reduït, de fet, fins al curs anterior cada cicle tenia només una classe i per tant alumnes de 

distintes edats formaven un mateix grup.  

 

El CEIP Pintor Joan Miró de Palma ha estat el tercer escollit. 22 alumnes són els que formen 

el grup de sisè. Formen part d’una gran varietat de cultures i nacionalitats diferents i en 

general d’una classe social desfavorida. Aquest fet, juntament amb la metodologia per 

projectes del centre han estat els principals motius que han fet que se’ls passés l’enquesta. 

 

L’últim centre escollit és el CEIP Molí d’en Xema de Manacor. L’enquesta s’ha passat al curs 

de 6è A que consta de 25 alumnes. En general, són un grup de classe social mitjana i de 

capacitats heterogènies. En aquest cas, una metodologia per ambients d’aprenentatge, així 

com racons i projectes, ha estat el criteri que s’ha decidit seguir a l’hora de fer el qüestionari a 

aquesta escola. 
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4.1.2 Instruments 

 

L’instrument essencial que s’ha utilitzat per dur a terme aquest estudi ha estat una enquesta 

d’elaboració pròpia. S’ha decidit fer una enquesta ja que és un recurs que permet l’obtenció 

de dades de forma objectiva, senzilla d’analitzar i que és iguala per a tots els components de 

la mostra. L’enquesta ha estat utilitzada per valorar aspectes com la percepció que tenen els 

alumnes de les matemàtiques, la motivació a l’hora de treballar-les, els materials que 

utilitzen... 

 

Aquesta primera part (figura 3) és només per saber una mica d’informació general sobre 

l’alumne i utilitzar-la, si cal, com a mètode de classificació.  

 

 

Figura 3. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

La intencionalitat d’aquesta pregunta (figura 4) és saber en quin punt situen les matemàtiques 

respecte a les altres assignatures a l’hora de fer-ne i si els agrada o no. S’ha decidit utilitzar el 

gens, poc, bastant i molt perquè és la nomenclatura que s’utilitza a les proves IAQSE. 

 

 

Figura 4. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

La següent part de l’enquesta (figura 5) són una sèrie de preguntes o afirmacions on els 

infants han de posar una numeració de l’1 al 10 depenent de si hi estan d’acord o no. Totes 

De la següent llista d’assignatures, marca amb una G les que no t’agradin gens, P les que 

t’agradin poc, B les que t’agradin bastant i M les que t’agradin molt. 

 

Llengua catalana           Llengua castellana             Llengua anglesa          Educació física 

 

Matemàtiques          Socials           Naturals           Música           Educació artística 

 

Qüestionari sobre l’assignatura de matemàtiques. 
 

Centre d’estudis: __________________________________________________ 

 

Sexe: Masculí           Femení 

 

Has repetit algun curs alguna vegada?_______ Quin?_______ 

 

Recordes si el curs passat vas aprovar l’assignatura  de matemàtiques?_______                  

I la nota?___________ 
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aquestes preguntes van referides al concepte que tenen els alumnes en quan a què entenen ells 

per fer matemàtiques. 

 

 

Figura 5. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

La següent sèrie de preguntes (figura 6) van dirigides a l’autoconcepte que tenen ells quan 

estan fent matemàtiques, on es parla de les competències adquirides i del sentiments que els 

comporta el fet de treballar aquesta àrea. 

 

 

Figura 6. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

L’última part de les preguntes de puntuació (figura 7), va dirigida a comprovar el nivell de 

motivació dels alumnes quan han de treballar continguts matemàtics. 

 

 

 

 

 

A continuació respon a les següents preguntes amb una puntuació de 1 a 10 on 1 és 

totalment en desacord i 10 és totalment d’acord. 

Preguntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Crec que les matemàtiques són una assignatura útil.           

2. Sóc capaç de relacionar allò que estudio a 

matemàtiques amb situacions de la vida real. 

          

3. Allò més important de les matemàtiques és fer 

operacions 

          

4. Les matemàtiques serveixen per pensar.           

5. La geometria (polígons, cossos geomètrics, 

angles...) és fer matemàtiques. 

          

6. Fer matemàtiques és fer problemes.           

7. Considero que els conceptes a les matemàtiques 

estan lligats els uns amb els altres. 

          

 

Preguntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Normalment els esforços que faig per estudiar 

matemàtiques es veuen reflectits amb les notes. 

          

9. Les matemàtiques sempre han estat una assignatura 

que m’ha resultat fàcil aprovar. 

          

10. Els conceptes matemàtics que vaig aprenent em 

semblen senzills. 

          

11. Considero que quan se’m presenta algun exercici 

de matemàtiques normalment tinc estratègies per 

resoldre’l. 

          

13. Les matemàtiques em creen un sentiment negatiu 

perquè no som competent, no les domino prou. 
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Figura 7. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

Degut a la importància que es creu que tenen els materials a l’hora d’aprendre matemàtiques, 

tant per la motivació com per la contextualització d’aquestes a la vida quotidiana, s’ha 

elaborat una pregunta per observar si alguna vegada han utilitzat alguns materials (figura 8). 

L’elecció d’aquestes materials ha vingut donada per diferents motius: primer, perquè 

serveixen per treballar diferents blocs de continguts, per exemple, l’àbac es sol usar per fer 

operacions mentre que el geoplà s’utilitza més per treballar geometria; diferents orígens en 

quan a l’obtenció d’aquests, per exemple, els policubs normalment s’han de comprar, en 

canvi, el dòmino és prou senzill que sigui un material creat pel propi mestre; i tercer, perquè 

alguns són més comuns als centres que d’altres. 

 

Preguntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Estic motivat per fer matemàtiques.           

14. Quan se’m presenta un problema matemàtic 

gaudeixo resolent-lo. 

          

15. En general, m’agrada fer matemàtiques.           
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Figura 8. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

Degut a que la metodologia emprada per a aprendre matemàtiques també en condiciona el seu 

aprenentatge, així com en segon pla pot influir damunt la seva percepció i l’autoconcepte de 

l’infant, s’ha introduït una pregunta per saber com duen a terme la majoria de classes (figura 

9). 

 

 

 

 

 

Encercla quins d’aquests materials has utilitzat per fer matemàtiques. Tatxa aquells que 

mai has vist. 

                                         
            Àbac                                         Cinta mètrica                                 Ordinador 

 

 

 

                           
 

           Regletes          Geoplà         Dòmino 

                                   

                                    

                                        

      Tangram    Blocs multibase        Policubs 
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Figura 9. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

Finalment, la darrera part de l’enquesta es sobre el paper de la mestra i que fa aquesta per 

motivar-los a seguir aprenent. És important saber que creuen ells en quan a com influeix el 

docent damunt ells durant el procés d’aprenentatge (figura 10). 

 

 

Figura 10. Extracte del qüestionari passat als alumnes. 

 

4.1.3 Anàlisi de dades 

Les dades obtingudes s’estudiaran de forma objectiva d’acord als resultats obtinguts. Es 

compararan també amb els resultats obtinguts dels informes anteriorment esmentats per veure 

si coincideixen amb la mitjana així com també si s’està començant a donar el canvi que es pot 

observar amb diferents aspectes des de quart de primària a segon d’ESO envers les 

matemàtiques, ja que per aquest motiu s’ha escollit passar el qüestionari als alumnes de 6è 

perquè es troben just enmig d’aquest dos cursos. 

 

4.1.4 Procediment 

Un cop elaborada l’enquesta s’ha imprès i s’ha anat a passar als quatre centres. Per passar-les 

abans s’ha fet una petita presentació de l’estudiant, el perquè necessita passar-los aquest 

qüestionari, la importància de ser sincers... 

Podries descriure breument com solen ser les teves classes de matemàtiques? Explica si la 

mestra sol fer les explicacions i després feis els exercicis, si soleu utilitzar material com 

l’anterior, si apreneu vosaltres sols i la mestra us va ajudant, com esteu col·locats... 

 

Creus que el paper del mestre influeix en com aprens tu les matemàtiques? Per què? 

 

 

 

 

 

 

Què fa la mestra per animar-te amb les matemàtiques? 

- Repeteix les explicacions. 

- Posa exemples més fàcils. 

- Ens felicita quan feim les coses bé. 

- Ens recorda conceptes que ja hauríem de saber. 

- Altres: 
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La manera en que s’ha fet el qüestionari ha estat de forma autònoma, és a dir, ha estat donat 

als alumnes i aquests cada un al seu ritme, sense marcar un temps, l’ha anat contestant i 

demanant les preguntes que li podien sorgir, excepte en el centre Molí d’en Xema on per 

recomanació de la mestra s’ha fet tots a l’hora, on l’estudiant ha anat llegint les preguntes una 

per una, deixant temps perquè els infants contestessin.  

 

Un cop recopilats tots els resultats s’ha fet un buidatge de les enquestes a un full de càlcul per 

facilitar-ne l’anàlisi posterior.  

 

4.2 Descripció dels resultats 

A continuació s’ha dut a terme un recull de les dades mitjançant taules per tal de poder 

analitzar aquells trets més significatius que apareixen als resultats.  

 

En aquesta primera taula (taula 1) podem veure, com a diferència significativa entre els casos, 

la diferència de percentatge de repetidors dins l’aula entre les metodologies més tradicionals 

(superant el 22% en tots els casos) enfront d’aquella metodologia més contextualitzada dins la 

vida real com són els ambients d’aprenentatge (4% de repetidors). Tot i això, evidentment cal 

tenir en compte que les matemàtiques, encara que siguin una assignatura prou important a 

l’hora de decidir si un alumne ha de repetir o no, hi ha altres factors que hi entren en joc. 

Una altra diferència prou important que es pot observar és en les notes: a l’escola on es 

treballa per ambients veiem que més del 80% de les notes són o notables o excel·lents mentre 

que com més tradicional siguin les classes i més alumnes hi ha dintre veiem que va decreixent 

el percentatge d’aquestes dues notes. Tot i això, les notes no són un indicador del tot fiable, ja 

que depenen molt d’allò que valora el mestre ja que hi entra en joc la manera que tingui 

d’avaluar (exàmens, observació...), allò que valori (coneixements, actituds, esforços...). 

En quan al gust que tenen per les matemàtiques, veiem que la diferència radica en que, 

prenent les opcions de poc i gens, on les classes són tradicionals aquestes dues opcions sumen 

més del 30% mentre que a les escoles on es fan altres tipus d’activitats com racons és 

pràcticament la meitat. A més, s’ha considerat oportú intentar treure una mitjana en aquest 

aspecte per després poder comparar els resultats amb els informes IAQSE. Per elaborar 

aquesta mitjana s’ha considerat que marcar un molt equival a 3 punts, bastant a 2 punts, poc 1 

punt i gens 0 punts. 
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Centre Sexe Repetició Nota 
Gust per les 

matemàtiques 

Metodologia 

Alumnes Joan 

Veny i Clar 

Masculí: 12 

Femení: 11 

7  

(30.43%) 

Excel·lent: 2 (9%) 

Notable: 10 (44%) 

Bé: 5 (22%) 

Suficient: 3 (13%) 

Insuficient: 2 (9%) 

Sense nota: 1 (4%) 

Molt: 11 (47%) 

Bastant: 5 (22%) 

Poc: 5 (22%) 

Gens: 2 (9%) 

Mitjana: 2.08 

Tradicional 

Alumnes 

Migjorn 

Masculí: 3 

Femení: 6 

2  

(22.22%) 

Excel·lent: 2 (22%) 

Notable: 5 (56%) 

Bé: 2 (22%) 

Suficient: 0 (0%) 

Insuficient: 0 (0%) 

Molt: 3 (33.33%) 

Bastant: 3 (33.33%) 

Poc: 3 (33.33%) 

Gens: 0 (0%) 

Mitjana: 2 

Tradicional 

Alumnes 

Pintor Joan 

Miró 

Masculí: 16 

Femení: 6 

5  

(22.73%) 

Excel·lent: 5 (23%) 

Notable: 9 (42%) 

Bé: 2 (9%) 

Suficient: 1 (5%) 

Insuficient: 1 (5%) 

Sense nota: 4 (18%) 

Molt: 8 (36%) 

Bastant: 12 (54%) 

Poc: 1 (5%) 

Gens: 1 (5%) 

Mitjana: 2.2 

Tradicional 

Racons 

Alumnes Molí 

d’en Xema 

Masculí: 15 

Femení: 10 

1  

(4%) 

Excel·lent: 10 (40%) 

Notable: 12 (48%) 

Bé: 1 (4%) 

Suficient: 0 (0%) 

Insuficient: 1 (4%) 

Sense nota: 1 (4%) 

Molt: 13 (52%) 

Bastant: 8 (32%) 

Poc: 2 (8%) 

Gens: 2 (8%) 

Mitjana: 2.28 

Tradicional 

Racons 

Ambients 

Taula 1. Dades de caràcter general recollides amb el qüestionari. 

 

 
Figura 11. Percentatge de respostes de les preguntes 1(esquerre) i 2(dreta) del qüestionari. 

 

Els resultats obtinguts respecte a la percepció que tenen del què és fer matemàtiques (figures 

11, 12, 13 i 14) es pot veure com a la majoria de preguntes més de la meitat de la classe ha 



20 

 

triat un número prou semblant excepte a la pregunta de si fer problemes és fer matemàtiques 

on a totes les escoles els resultats han estat prou repartits (figura 13). També hi ha hagut prou 

discrepàncies, tot i que no tan marcades, en què fer operacions és allò més important (figura 

12). 

 

 
Figura 12. Percentatge de respostes de les preguntes 3(esquerre) i 4(dreta) del qüestionari. 

 

 

 
Figura 13. Percentatge de respostes de les preguntes 5(esquerre) i 6(dreta) del qüestionari. 

 

Mirant més ja d’una forma individual, es pot veure com al Joan Veny i Clar la classe es 

divideix a l’hora de parlar de la geometria (pregunta 5, figura 13); una part important està 

molt d’acord (una valoració superior a 7) i una altra part ha triat una opció més moderada 

(entre 5 i 7). De manera semblant, una part important és capaç de relacionar els continguts els 

uns amb els altres més o manco de forma regular mentre que quasi un 40% ho fa fàcilment. 

 

Si mirem el CEIP Migjorn té resultats més o menys unificats, exceptuant les dues preguntes ja 

dites, si tenim en compte que al ser només 9 alumnes cada un ja representa un 11.11%. 
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Al Joan Miró és on apareix la major diferència en quan als alumnes que saben relacionar uns 

continguts amb els altres (pregunta 7, figura 11). Els resultats, tot i no ser del 33%, estan 

bastant dividits entre les tres agrupacions en que s’han repartit les puntuacions. 

 

 
Figura 14. Percentatge de respostes de 7 del qüestionari. 

 

Del Molí d’en Xema es poden observar dos fets: el primer, que altre cop la pregunta de si 

poden relacionar uns continguts amb els altres la classe es divideix en dos, de manera prou 

semblant al Joan Veny i Clar; el segon és que si descomptem les preguntes on el grup es 

divideix, tota la resta té una numeració quasi unànime a la valoració més alta (més de 7 

punts). 

 

 
Figura 15. Percentatge de respostes de les preguntes 8(esquerre) i 9(dreta) del qüestionari. 
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Figura 16. Percentatge de respostes de les preguntes 10(esquerre) i 11(dreta) del qüestionari. 

 

Referent a l’autoconcepte (figures 15, 16 i 17) veiem que en general no tenen un sentiment 

negatiu en quan al fet de treballar matemàtiques (més de la meitat de totes les classes ha 

valorat amb una nota inferior a 5 la pregunta 13, figura 17). Cal fer un incís en aquesta 

afirmació: si s’observa el CEIP Migjorn es veu que un 33.33% ha triat una nota superior a 7, 

però si es miren els qüestionaris de forma individual es pot veure que hi ha contradicció entre 

la pregunta 13 i les altres, ja que dels 4 casos que ha dit que els crea un sentiment negatiu, 3 

han posat més d’un 6 a les preguntes referides a l’autoconcepte. Aquest fet pot venir donat per 

la formulació de la pregunta 13, ja que si no els crea un sentiment negatiu han de posar que 

estan en desacord, i si no han llegit bé la pregunta posaran allò contrari. De fet, i com a prova 

a que es podria haver donat aquest cas, al Molí d’en Xema al fer les preguntes de una en una i 

tots plegats quan es va arribar a aquesta un alumne va dir “aquesta pregunta es contesta a 

l’inrevés, cert?”. 

Si descomptem aquest cas concret, es pot observar com en general tenen un autoconcepte 

positiu, ja que en poques preguntes les valoracions inferiors a 5 arriben al 10% i en cap escola 

aquest 10% apareix a totes les preguntes, per tant, es poden considerar fets aïllats i no una 

tendència. 

Com a darrer fet a destacar, cal mirar les puntuacions del Molí d’en Xema, ja que es pot veure 

que l’autoconcepte és realment molt positiu (puntuacions més altes que 7). 
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Figura 17. Percentatge de respostes de les pregunta 13 del qüestionari 

 

En l’últim grup de preguntes d’aquest tipus tenim les que fan referència a la motivació 

(figures 18 i 19). Si mirem les preguntes 12 i 14, la primera referida a la motivació i la segona 

en gaudir resolent problemes, veiem que els resultats són de tot tipus arribant en quasi tots els 

casos a més del 10% en una puntuació inferior a 5. En canvi, en pocs casos arriben al 60% 

quan ens referim a puntuacions superiors a 7. Aleshores, i aquí és on apareix una contradicció, 

veiem que a les 4 escoles la pregunta 5, referent a si els agrada fer matemàtiques, és superior 

al 80%. Aquesta contradicció podria venir donada per la formulació de les afirmacions. 

Aquesta s’hauria de resoldre bé amb un altre enquesta més profunda en quan a la motivació, 

aclarint els conceptes o bé amb una intervenció directe amb els alumnes, tot i que s’hauria de 

fer a tots tenint en compte que les enquestes són anònimes. 

 

 
Figura 18. Percentatge de respostes de les preguntes 12(esquerre) i 14(dreta) del qüestionari. 
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Figura 19. Percentatge de respostes de les preguntes 15del qüestionari. 

 

 

Finalment, cal mencionar el número de materials emprats a l’aula (taula 5). Es veu una gran 

diferència entre l’escola que treballa per ambients, de mitjana 7 materials, enfront de les altres 

que estan entre 3 i 4 materials emprats. Això deixa entreveure un aprenentatge molt més 

manipulatiu. Així mateix, també es pot observar que en tres de les escoles apareix el que es 

podria considerar una incoherència. Mentre que al Molí d’en Xema pràcticament tota la classe 

tria el mateix, a les altres en alguns casos, com les regletes al Joan Veny i Clar i la cinta 

mètrica al Joan Miró, es pot veure que tria el material mitja classe. Aquest fet és estrany en el 

moment en que es sap que el grup ha estat sempre el mateix i per tant haurien hagut d’utilitzar 

els mateixos materials. L’únic que fet pot explicar això és que al fer metodologies com els 

racons i els ambients tal vegada els infants no acabin passant per tots els espais i per tant no 

utilitzin tots els materials. 

 

 

Centre Àbac 
Cinta 

mètrica 
Ordinador Regletes Geoplà Dòmino Tangram 

Blocs 

multibase 
Policubs 

Mitjana 

materials 

utilitzats 

Joan 

Veny i 

Clar 

19 20 6 12 2 6 15 5 8 4 

Migjorn 4 9 9 2 1 0 3 2 0 3 

Joan 

Miró 
16 11 17 13 3 1 11 8 5 4 

Molí 

d’en 

Xema 

24 25 25 19 6 23 25 23 18 7 

Taula 5. Respostes dels alumnes sobre el tipus de material que han utilitzat a l’escola per fer matemàtiques. 
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A continuació hi ha els resultats donats per les mestres. 

 

Centre Matemàtiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Joan Veny i Clar Molt 10 10 7 9 8 9 10 10 10 10 9 10 1 9 9 

Migjorn Bastant 7 3 5 5 6 6 6 7 7 6 5 7 3 3 6 

Joan Miró Bastant 9 8 4 9 9 9 9 6 7 8 8 9 3 8 9 

Molí d’en Xema Molt 10 10 8 10 10 6 10 9 6 9 8 8 8 7 8 

Taula 6. Resultats donats per les mestres dels 4 centres en quan a si els agrada les matemàtiques i els resultats 

de les preguntes. 

 

Centre Àbac 
Cinta 

mètrica 
Ordinador Regletes Geoplà Dòmino Tangram Blocs Policubs 

Joan 

Veny i 

Clar 

No Si si no si si Si no no 

Migjorn Si No si no no no No no no 

Joan 

Miró 
si Si si no no si Si no no 

Molí 

d’en 

Xema 

no Si si no no si Si no no 

Taula 7. Resultats donats per les mestres sobre els materials utilitzats. 

 

En quan als resultats obtinguts de les mestres, i comparant-los amb els dels infants es pot 

apreciar el següent: 

- En el cas de si els agrada o no les matemàtiques en tots els centres coincideixen amb el 

major nombre de vots (en el cas del CEIP Migjorn les opcions de molt, bastant i poc tenen el 

mateix percentatge). 

- Si es miren les puntuacions de les 15 preguntes, es pot veure que els dos centres on es 

treballa amb metodologies més innovadores 10 tenen una diferència de com a màxim 1 punt 

entre alumnes i mestres mentre que els altres dos centres presenten 5 preguntes en el cas del 

Joan Veny i Clar i 3 en el cas del CEIP Migjorn; mentre que en els dos primers nomes hi ha 5 

pel Joan Miró i 3 pel Molí d’en Xema on hi ha una diferència més gran de 2 punts enfront les 

6 del Joan Veny i Clar i 8 pel CEIP Migjorn. Per tant, es podria estudiar la hipòtesi que una 

metodologia on els infants treballen de forma més autònoma implica que els mestres coneguin 

més els seus alumnes. 
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- En quant al material, la diferència més significativa prové precisament del Molí d’en Xema, 

on hi ha una desigualtat de 3 materials quan als altres centres només hi ha 1 material. Aquesta 

distinció pot venir deguda a que els infants han utilitzat altres materials durant tota la seva 

escolaritat i la mestra no en té constància.  

 

4.3 Discussió 

D’acord amb els resultats obtinguts de les enquestes es poden treure unes quantes conclusions 

prenent de referència el marc teòric del punt 3 d’aquest mateix document. 

Cal mencionar, que els resultats obtinguts no tenen un significat concloent a nivell global ja 

que la mostra agafada no és suficientment gran, no és representativa de totes les escoles i 

tampoc no és aleatòria.  

 

Segons el que s’ha dit envers la frustració, no sembla que hi hagi un gran nombre d’infants 

que tenen mals resultats degut a que tenguin sentiments negatius a l’hora de fer matemàtiques, 

això es pot observar amb uns quants aspectes: el primer el trobem a la pregunta 13 del 

qüestionari, com s’ha dit, si es miren les respostes la gran majoria són inferiors a 4, i el cas del 

CEIP Migjorn a l’apartat de resultats s’explica el motiu pel qual hi apareix un nombre 

considerable, tenint en compte la quantitat d’alumnes dins l’aula, d’infants que han marcat 

una valoració alta a la pregunta. A més, si traiem les mitjanes dels 4 centres són bastant 

baixes, oscil·lant entre 4.33 i 2.48 i si observem les notes obtingudes l’any anterior hi ha un 

elevat percentatge d’aprovats en tots els casos, per tant, al tenir una sensació de frustració 

baixa els resultats es pot dir que són positius. La pregunta 11 dóna suport a aquesta teoria ja 

que en general els infants presenten unes competències elevades a l’hora de resoldre exercicis 

matemàtics (la mitjana més baixa és 6.44 i els alumnes que han contestat amb menys d’un 5 

són pocs). A més, en contra posició a la frustració, tenim una nivell de motivació acceptable 

(descomptant el Migjorn per allò esmentat, quasi el 60% dels alumnes ha puntuat més de 7 a 

la pregunta 12) i gaudeixen fent matemàtiques, ja que totes les escoltes tenen com a valoració 

més alta de 7 un percentatge superior a 80%. 

 

En quan a la popularitat esmentada per Padrón (2005), confirmada amb els informes 

d’avaluació de 2 d’ESO, les matemàtiques són de les assignatures menys populars però, en el 

cas del nostre estudi, es pot veure que a sisè encara no es dona aquest cas, ja que els resultats 

obtinguts mostren que les matemàtiques són de les assignatures que menys infants han marcat 

amb un poc o gens. Segurament, aquest fet és una de les causes per les quals quasi tots 
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aproven, al ser una de les assignatures menys populars és de las que més infants suspenen, es 

pot afirmar el contrari, que al ser de les assignatures més populars pocs alumnes treuen un 

insuficient. 

En quan al que han contestat respecte a la dificultat, també segueixen una tendència més tirant 

a 4t de primària que a 2n d’ESO, ja que aquest valor va augmentant a l’informe IAQSE 

passant d’estar entre gens i poc fins arribar a la meitat entre poc i bastant i els resultats de les 

enquestes mostren que en general ho troben prou senzill, com es pot veure a les figures 15 i 

16, concretament a les preguntes 8, 9, 10 i 11 on el percentatge majoritari es troba quasi 

sempre amb una puntuació superior a 7 i molt poques valoracions inferiors a 5. Cal destacar 

aquí, els bons resultats del Molí d’en Xema on es podria quasi afirmar que tots els alumnes 

adquireixen els conceptes de forma senzilla i on a més només un alumne va suspendre el curs 

passat. El fet de que en aquest àmbit els alumnes siguin tan competents molt probablement ve 

donat per la metodologia. 

 

A més a més, si prenem l’interès per l’assignatura de la mateixa manera que si li agrada fer-la 

o no, podem comparar els gràfics de l’informe IAQSE (figura 2) amb la mitjana de les 

respostes de la nostra mostra (figura 20) on prenent molt amb un valor de 3, bastant amb un 2, 

poc 1 i gens amb un 0, veiem que el nostre gràfic s’assembla prou al del 4t curs de primària. 

Tot i així, ja ha començat a baixar, acostant-se a 2n d’ESO però mantenint-se superior al 

bastant. 

 

Figura 20. Mitjana del gust per fer matemàtiques agafant que el molt val 3, bastant 2, poc 1 i gens 0. 

 

En aquest estudi també es pot veure com el paper del mestre pot tenir influència damunt la 

percepció que tenen els alumnes envers es matemàtiques. Primerament, veiem com a l’escola 

on la tutora ha coincidit menys amb els infants (Joan Veny i Clar i Migjorn) els infants tenen 

un percentatge més elevat en quan a si els agraden les matemàtiques (més del 30% pels dos 
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primers enfront a menys del 17% a les altres dues escoles). Aquesta manca de coneixement de 

com són els alumnes podria venir donada des d’un punt molt important: la metodologia. Una 

metodologia on s’utilitzen més materials, com es veu al Molí d’en Xema i al Joan Miró, evoca 

a més oportunitats per conèixer i observar els infants, ja que aquests van treballant de forma 

autònoma mentre la mestra pot posar esforços, no només en corregir-los i ajudar-los, en 

conèixer els infants més profundament. 

A més, també sembla haver-hi correlació entre les notes obtingudes, ja que a les escoles on 

utilitzen més materials i les mestres coneixen bé als seus alumnes, aquests treuen unes 

puntuacions més altes. 

 

Finalment, i de forma més global, podem veure que si s’utilitza una metodologia més diversa, 

com els racons i els ambients, s’utilitzen més materials, etcètera, els infants obtenen un 

resultats molt més satisfactoris, ja que al Molí d’en Xema hi ha un 40% d’excel·lents, els 

alumnes tenen una consciència de què és fer matemàtiques més real (donen menys 

importància a fer operacions i problemes i més a fer pensar) i els agrada més fer 

matemàtiques (52% han triat que els agrada molt). 

 

 

5. Conclusions 

 

Un dels objectius que s’havia plantejat fer amb aquest treball era una proposta per millorar 

l’autoconcepte matemàtic, però al haver tret aquests resultats s’ha arribat a la conclusió de que 

seria necessari una intervenció molt més individualitzada a cada alumne ja que no hi ha hagut 

cap grup amb un nivell d’autoconcepte i motivació baixos. 

Amb la informació recopilada, aquesta intervenció és impossible dur-la a terme ja que és 

necessari estudiar cada cas en concret, capacitats de l’infant, detectar possibles dificultats 

d’aprenentatge, situació emocional, relació en les famílies... 

Un fet que s’ha observat durant l’elaboració d’aquest treball ha estat la diferència de com es 

veuen les matemàtiques a 4t de primària i a 2n d’ESO. Això ha afegit un punt d’interès al 

treball ja que s’ha volgut saber cap a quin extrem anaven els alumnes de 6è i s’ha observat 

que encara segueixen una tendència més de 4t de primària. Això podria dur a un estudi 

posterior, i més extens, sobre allò que passa durant els dos primers anys de la segona etapa 

educativa obligatòria perquè la percepció sobre aquesta àrea canviï tan. També podria ser 

interessant tornar a realitzar el mateix qüestionari als mateixos alumnes per tal de veure si han 
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canviat en la seva manera de pensar. Tal vegada, en aquest moment seria quan seria important 

realitzar una proposta de millora més a nivell grupal, que podria incloure activitats de caire 

emocional així com també canvis en la metodologia, entre d’altres. 

Tot i això, s’hauria de prendre de referència altres temes que influeixen a l’aprenentatge com 

és l’edat, la relació en la família, mestres i companys, nivell socioeconòmic, etc. 

 

Com a conclusió final, dir que sembla haver-hi indicis de què una metodologia més 

manipulativa aconsegueix un nivell motivacional més alt i a priori s’aconsegueixen uns 

resultats més bons això no vol dir però, que una metodologia més tradicional no pugui fer que 

els infants estan motivats; cal tenir en compte que si sempre han seguit aquest tipus de 

metodologia tampoc no en coneixen cap altra. 

Així mateix també sembla haver-hi relació en quan a la motivació i la percepció que tenen els 

infants de les matemàtiques i el grau de coneixença que té el docent en quan a ells; com més 

conegui als seus alumnes més motivats estaran i més conscients seran del que és realment fer 

matemàtiques. 

Un altre punt que cal dir, per rompre una mica amb el tabú, és que als infants gaudeixen més 

de fer matemàtiques d’allò que es creu de forma popular, almenys durant l’etapa de primària, 

ja que tan els resultats d’informes oficials com els recollits en aquest treball així ho 

demostren. 

I finalment, recalcar la importància de treballar la part més emocional dels infants ja que un 

nivell de motivació elevat, un autoconcepte positiu i gens de frustració fomenten un 

aprenentatge més sòlid i on es gaudeix més fent que a l’hora la motivació i l’autoconcepte 

segueixin millorant de forma que s’entra en una roda on tot és positiu. 
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