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RESUM 

UN ESTUDI SOBRE L’ERROR A CLASSE DE MATEMÀTIQUES 

Paraules clau: anàlisi d’errors, avaluació de diagnòstic, matemàtiques, procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

L’error escolar és la manifestació exterior d’un procés on interactuen l’alumne, el 

professor, el currículum i el context sociocultural, sent part coherent del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. És necessari identificar els errors i analitzar-ne les 

possibles causes amb l’objectiu de suggerir estratègies per superar les errades 

i, per tant, millorar el mencionat procés, és a dir, millorar la qualitat de l’educació. 

Per analitzar els errors, des d’un punt de vista teòric, s’investiguen diferents línies 

d’actuació proposades en el camp de les matemàtiques, on es plantegen 

diverses tècniques d’anàlisi i classificacions dels errors, amb la finalitat de 

conèixer i minimitzar les dificultats d’aprenentatge dels alumnes. 

Endemés, el present estudi analitza i compara les dades obtingudes de les 

avaluacions generals de diagnòstic de les Illes Balears i de Catalunya. De l’estudi 

es desprèn que els alumnes de secundària tenen fonamentalment dificultats en 

la resolució de problemes i, en particular, en el bloc de geometria. 

Com a aplicació del marc teòric del treball i principal motivació de la investigació, 

s’analitzen les proves escrites del bloc de geometria realitzades per un grup 

d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut on he fet les pràctiques. L’anàlisi mostra que 

les principals dificultats matemàtiques que els estudiants tenen se centren en el 

llenguatge matemàtic i en la interpretació de la informació espacial. A més, a 

partir de les possibles causes dels errors, es dedueix que la metodologia 

utilitzada per explicar matemàtiques és molt mecànica i descontextualitzada. Així 

doncs, es proposen estratègies per superar els errors, fomentant la discussió, la 

construcció i la reflexió dels alumnes. 

Finalment, a partir dels resultats obtinguts a l’estudi, s’extreuen una sèrie de 

conclusions i també es proposen recomanacions per a futures investigacions 

sobre els errors a classe de matemàtiques.
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1. INTRODUCCIÓ 

El doctor Goldman és un home canadenc que narra, a una conferència TED, una 

història sobre una pacient que arriba a l’hospital malalta; ell l’examina, li recepta 

medicació i li dóna l’alta mèdica. Poques hores després, la pacient, en estat molt 

greu, torna a l’hospital i mor al cap de pocs dies. Per tant, el metge comet un 

error en donar l’alta a la dona, ja que es pensa que la pacient es troba bé però 

realment no és així. Tot i això, ningú no parla de l’errada comesa pel metge i la 

història, i també l’error, es tornen a repetir. Aquesta reiteració fa que Goldman 

(2011) es plantegi una pregunta, com es pot trobar la veritat si no es pot parlar 

dels errors. 

Actualment, la societat associa l’error a un concepte dolent. Els éssers humans 

consideren que els errors són deficiències que cal evitar o, en cas de no poder-

les prevenir, ocultar-les a la resta de la comunitat. No obstant, tal com diu 

Goldman (2011) a la conferència, els errors són omnipresents i inevitables i és 

necessari detectar-los per poder dir “mirin, no cometin el mateix error”.  

La idea d’aquest estudi sorgeix en els meus primers dies a una classe de 

matemàtiques, quan faig d’observadora de les sessions durant el període de 

pràctiques a l’institut. Des del principi em crida molt l’atenció els errors bàsics 

que els alumnes dels cursos superiors cometen. Per exemple, a 2n de Batxillerat 

hi ha estudiants que no saben calcular, sense l’ajuda de la calculadora, 1 −
1

3
. 

Crec que és important que els alumnes reconeguin els seus propis errors i que 

siguin capaços d’afrontar-se a ells amb la finalitat de poder avançar en el seu 

coneixement; per això, la raó del present estudi. 

Així mateix, la història mostra que la humanitat conviu des de sempre amb els 

errors i que, aquests, molt sovint, fan progressar la societat. Per exemple, durant 

molt temps es creu que la Terra és plana, motiu pel qual els humans tenen por 

d’allunyar-se de les costes per explorar els oceans. No obstant, Cristòfol Colom 

(1433 o 1436-1506), convençut que la Terra té forma d’esfera, decideix navegar 

cap a l’oest de l’oceà Atlàntic amb l’objectiu d’arribar a les Índies –localitzades a 

l’Orient Llunyà– i, per tant, demostrar que la Terra no és plana. En el viatge, 
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Colom descobreix un nou continent, Amèrica. Per tant, l’error comès per Colom 

fa que es descobreixi un lloc nou, és a dir, l’error fa avançar en el coneixement. 

Extrapolant aquest exemple a l’educació, l’error escolar no s’ha de tractar 

pejorativament, sinó que s’ha de veure com una eina per millorar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants. L’expert francès en didàctica de 

les matemàtiques Roland Charnay (citat a Engler, Gregorini, Müller, Vrancken i 

Hecklein, 2004) diu que si es considera l’error no com una pauta o una 

insuficiència sinó com una part coherent d’un procés, ajuda l’alumne a prendre 

consciència que pot aprendre dels seus errors i a nosaltres mateixos, com a 

docents, a aprendre molt dels errors dels nostres alumnes. 

Per tant, és necessari elaborar estudis sobre l’anàlisi d’errors ja que identificant 

i analitzant les principals errades que els estudiants cometen, permet organitzar 

estratègies per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge als professors i, 

en definitiva, millorar la qualitat de l’educació. Així doncs, s’han publicat diversos 

estudis sobre l’anàlisi d’errors. En són exemples  Abrate, Pochulo i Vargas 

(2006), Espinel, Ramos i Ramos (2007, 2009), Nortes i Nortes (2010), Escudero 

i Domínguez (2014) i Mallart (2014). 

D’altra banda, les diferents administracions educatives, internacionals i 

nacionals, realitzen estudis periòdics sobre el grau d’assoliment de les 

competències bàsiques de  l’alumnat. Òbviament, aquestes investigacions no fan 

únicament incidència en mancances acadèmiques, sinó que també analitzen 

possibles factors socials que puguin justificar el fet que els alumnes no assoleixin 

adientment dites competències. La informació extreta pot ser emprada pels 

docents i fer-ne ús per identificar les dificultats cognitives més comunes dels 

estudiants, adonar-se de quins són els blocs de continguts on els alumnes tenen 

més mancances i identificar els errors més comuns. A més, a partir de la 

informació obtinguda, es poden extreure estratègies que permetin millorar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge i, en definitiva, el sistema educatiu. 

Així doncs, cal tenir present que l’aprenentatge requereix una dosi de fracàs i 

que, en equivocar-se, s’aprèn (Lauferberg, 2010). En definitiva, l’error escolar ha 

de ser tractat com a part coherent del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

La finalitat principal del treball Un estudi sobre l’error a classe de matemàtiques 

és realitzar una anàlisi sobre l’error escolar matemàtic i, en particular, estudiar 

les principals errades comeses per un grup reduït d’estudiants de 4t d’educació 

secundària obligatòria, ESO, del centre educatiu on he fet les pràctiques del 

màster. Més concretament, els objectius es poden desglossar de la següent 

manera: 

- Conèixer com es defineix l’error matemàtic i les seves principals 

característiques. 

- Veure les diferents línies d’investigació que hi ha sobre els errors 

matemàtics i analitzar algunes publicacions relacionades amb cada una 

de les mencionades línies d’investigació. 

- Analitzar informes, internacionals i nacionals, sobre l’anàlisi de les 

principals dificultats matemàtiques que tenen els alumnes, elaborats a 

partir de proves que mesuren el nivell d’adquisició de competències 

bàsiques dels estudiants. 

- Examinar els resultats de les avaluacions generals de diagnòstic 

realitzades pels alumnes de les Illes Balears de diferents cursos i anys i 

comparar-ho amb les dades de Catalunya. 

- Identificar i categoritzar els principals errors comesos per una mostra 

reduïda d’estudiants de 4t d’ESO d’un institut de Mallorca, analitzar-ne les 

possibles causes i proposar estratègies per millorar les errades 

detectades. 

- Verificar si el tipus d’error identificat al grup d’estudiants analitzat és 

similar als errors mencionats a les avaluacions generals de diagnòstic i a 

altres investigacions sobre anàlisi d’errors. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

A continuació es presenta el marc teòric del present estudi. Per una part, es parla 

sobre l’error i la història de l’anàlisi de l’error. Per l’altra, s’indiquen les principals 

característiques dels errors escolars i s’exposen quatre línies d’investigació 

sobre els errors, on es plantegen diverses tècniques d’anàlisi i classificacions 

dels errors. A més, també es posen exemples d’investigacions recents sobre els 

errors matemàtics que es corresponen amb cada una de les mencionades línies 

d’investigació. 

 

3.1. L’ERROR 

El Diccionari de la llengua catalana defineix l’error com a “concepte que no està 

conforme amb la veritat” i el Diccionario de la lengua española com a “concepte 

equivocat”. 

Més concretament, en el camp de les matemàtiques, Godino, Batanero i Font 

(2003) diuen que es pot parlar d’error quan l’alumne realitza una pràctica –acció, 

argumentació– que no és vàlida des del punt de vista de la institució matemàtica 

escolar. 

 

3.1.1. FONAMENTS FILOSÒFICS DE L’ERROR 

La història del desenvolupament científic mostra com l’error és un factor que ha 

contribuït a l’avanç de les diferents ciències i que forma part del coneixement 

humà. Segons Abrate et al. (2006), l’error és atribuïble a la capacitat de 

considerar vertaders conceptes i procediments que estan deficientment 

desenvolupats, que inclouen idees contradictòries o interpretacions i 

justificacions falses.  

Per exemple, Chevalier de Lamarck (1744-1829) formula, en una època en què 

és acceptat que els organismes vius són formes estàtiques creades per Déu, la 

primera teoria sobre l’evolució dels éssers vius. Lamarck postula que els 
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organismes evolucionen des de formes simples gràcies a la seva capacitat per 

adaptar-se a l’entorn. La teoria de Lamarck és adaptada per Charles Darwin 

(1809-1858), qui formula que l’evolució de les espècies és gràcies a la selecció 

natural. Anys més tard, August Weismann (1834-1914) modifica aquesta teoria  

i postula que la reproducció sexual a cada generació crea una nova i variable 

població d’individus. Des de llavors, han sorgit diverses teories sobre l’evolució, 

on cada una d’elles formula postulats que les altres teories no consideren 

(Youngson, 2003). 

Així doncs, tal com diu Rückert (citat a De la Torre, 2004), tot error conté un nucli 

de veritat, i cada veritat pot ser una llavor d’error. Per tant, com a qualsevol teoria 

científica, l’important és que les hipòtesis estiguin subjectes a constant crítica i 

comprovació experimental amb la finalitat de buscar la veritat imparcial. 

Centrant-se en la història de les matemàtiques, es poden trobar proposicions que 

es consideren vertaderes i que, amb el temps, es demostra la seva falsedat. Per 

exemple, Pierre de Fermat (1601-1665) conjectura que tots els nombres del tipus 

𝐹𝑛 = 22𝑛
+ 1, coneguts com nombres de Fermat, són nombres primers. No 

obstant, el 1732, el matemàtic Leonhard Euler (1707-1783) demostra la falsedat 

de la proposició plantejant un contraexemple: 𝐹5 = 225
+ 1 = 4294967297 =

641 · 6700417. A més, gràcies al treball desenvolupat envers la proposició, Euler 

proposa una demostració sobre l’existència d’infinits nombres primers (Abrate et 

al., 2006).  

Un altre exemple d’error en la història de les matemàtiques és el fet de 

considerar, durant més de dos mil anys, la geometria euclidiana com l’única 

geometria possible. Així, els matemàtics intenten deduir el cinquè postulat 

d’Euclides –per un punt exterior a una recta, es pot traçar una única recta 

paral·lela a la recta donada– a partir dels altres quatre. En l’intent de reduir-ho a 

l’absurd negant-ho, sorgeix la geometria el·líptica i la geometria hiperbòlica. 

Per tant, la identificació i anàlisi d’errors ha contribuït a l’avanç del coneixement 

científic, és a dir, l’error forma part de l’adquisició de coneixement. Els humans 

es poden equivocar individual i col·lectivament, però s’ha de buscar la veritat 

objectiva mitjançant l’autocrítica (Abrate et al., 2006). 
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3.1.2. PRECEDENTS EN L’ANÀLISI D’ERRORS 

Els errors matemàtics són la manifestació exterior d’un procés complex on 

interactuen diverses variables –professor, alumne, currículum, context 

sociocultural–; d’aquí la dificultat d’aïllar i delimitar les causes d’un error (Abrate 

et al., 2006). Tot i aquesta dificultat, l’anàlisi d’errors ajuda els docents a 

organitzar estratègies per millorar l’aprenentatge i, per tant, és necessari el seu 

estudi.  

L’estudi dels errors està condicionat pels corrents predominants a pedagogia i 

psicologia de cada època i pels objectius establerts al currículum de 

matemàtiques (Pochulu, 2005). 

Durant les primeres dècades del segle XX els treballs d’investigació se centren 

en l’anàlisi d’errors comesos en aritmètica pels alumnes de primària (Abrate et 

al., 2006), i on predomina una perspectiva conductista. D’aquesta època destaca 

Norbert Wiener (1894-1964), considerat el fundador de la investigació didàctica 

orientada a l’estudi dels errors, ja que intenta establir patrons d’errors que 

expliquin equivocacions individuals dels alumnes a totes les matèries i per a tots 

els grups d’edats escolars (Rico, 1995). 

A partir dels anys 50 sorgeix l’òptica del processament de la informació, on 

s’utilitza la tècnica de protocols verbals concurrents –els estudiants pensen en 

veu alta quan resolen problemes i, a través de determinats protocols, s’analitzen 

les estratègies de resolució de problemes utilitzades o els patrons d’error– 

(Buteler, 2008). Per tant, fins aquest moment l’anàlisi d’errors no va més enllà 

d’una funció diagnòstica i reparadora.  

Als anys 70 s’enfoca l’estudi dels errors des d’una perspectiva constructivista, 

basada en l’epistemologia genètica de Jean Piaget (1896-1980). La disciplina 

estudia els mecanismes i processos mitjançant els quals, com diu el mateix 

Piaget (citat a Rivero, 2012), es passa dels estats de menor coneixement als 

estats de coneixement més avançat. Això permet descobrir com és que coneixen 

i aprenen els subjectes i quins són els mecanismes que intervenen en el procés. 
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Més recentment, Raffaella Borasi (1986-actualitat) proposa una idea de l’anàlisi 

de l’error derivada de la teoria piagetiana, on s’emfatitza l’exploració i el 

descobriment com a objectius de les investigacions (Abrate et al. 2006). 

Així doncs, segons Abrate et al. (2006), la investigació en l’anàlisi d’errors duta 

a terme al llarg dels anys es pot agrupar al voltant de dos objectius: la superació 

de l’error a través de la seva eliminació –conductisme i processament de la 

informació– o de l’exploració de les seves potencialitats –constructivisme–. 

 

3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS ERRORS 

La pedagogia actual considera que el procés d’ensenyament-aprenentatge és un 

procés de comunicació bidireccional entre l’alumne i el professor; i és tasca del 

docent dirigir i guiar el desenvolupament d’idees a la ment dels estudiants. Per 

aquest motiu, és important que el professor conegui que estan pensant els 

alumnes i que no és limiti a fer suposicions sobre les seves idees (Rico, 1995). 

Així, en iniciar una observació detallada del treball dels estudiants, el professor 

s’adona que els errors matemàtics comesos pels alumnes tenen un conjunt de 

característiques comunes. La majoria d’investigadors consideren que les 

principals particularitats dels errors són les següents (Mulhern, 1989): 

- Els errors sorgeixen a la classe, en general, de manera espontània. 

- Els errors són persistents i particulars de cada persona. A més, són difícils 

de superar ja que requereixen una reorganització dels coneixements de 

l’alumne. 

- Els errors sistemàtics predominen respecte els errors ocasionals i són, en 

general, el resultat de concepcions inadequades dels fonaments de les 

matemàtiques. 

- La presa de consciència de l’error no és instantània ja que l’alumne no es 

qüestiona el que li sembla obvi i no considera el significat dels conceptes, 

regles o símbols amb els quals treballa. 
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- Alguns errors són deguts a la incorrecta comprensió o processament que 

fa l’alumne de la informació proporcionada pel professor. 

Per tant, el fet que els errors comesos pels alumnes tinguin unes característiques 

comunes permet als experts investigar sobre els motius i les causes de les 

errades ja que aquestes segueixen unes determinades pautes, és a dir, hi ha 

patrons consistents en els errors. Segons Rico (1995), la consistència pot 

considerar-se a dos nivells: a nivell individual i a nivell de grup humà. En el primer 

nivell mencionat, els subjectes mostren una regularitat considerable en la 

manera de realitzar les tasques i resoldre problemes matemàtics similars, amb 

poca variabilitat en períodes curts de temps; en el segon nivell, es tracta d’errors 

que persones diferents comenten a certes etapes del seu desenvolupament 

educatiu. 

 

3.3. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE ELS ERRORS 

La investigació al voltant dels errors en el procés d’ensenyament-aprenentatge 

és una de les principals preocupacions actuals en el camp de les matemàtiques. 

Els mencionats estudis poden proporcionar ponts reals entre les teories 

pedagògiques i la realitat de l’aula (De la Torre, 2004). 

A continuació se citen quatre línies d’investigació sobre les quals s’articulen els 

estudis i investigacions relatius a errors en l’aprenentatge de les matemàtiques 

(Rico,1995): 

- Estudis sobre anàlisi, causes, elements i taxonomies de classificació dels 

errors.  

- Treballs sobre el tractament curricular dels errors.  

- Estudis relatius a la formació dels docents quant a la capacitat per 

detectar, analitzar, interpretar i tractar els errors dels seus alumnes.  

- Treballs de caràcter tècnic que inclouen tècniques estadístiques per 

analitzar els errors.  
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Cal destacar que les quatre línies d’investigació proposades per Rico (1995) no 

són excloents. No obstant, en aquest present treball s’utilitzen les mencionades 

línies d’investigació per realitzar una descripció d’estudis sobre els errors 

matemàtics i les seves característiques. 

 

3.3.1. ANÀLISI, CAUSES I CLASSIFICACIONS D’ERRORS 

Els estudis sobre anàlisi, causes, elements i taxonomies de classificació dels 

errors engloben investigacions que responen a una determinada teoria 

psicològica o psicopedagògica que proporciona un marc explicatiu i a la qual 

l’anàlisi d’errors ofereix una metodologia adequada per augmentar el seu 

contingut empíric. A més, també s’inclouen les aproximacions teòriques fetes des 

d’un plantejament epistemològic o estrictament matemàtic i que tracten d’establir 

causes estructurals per als errors degudes a la pròpia naturalesa del 

coneixement matemàtic. 

Així, un exemple d’estudi que segueix aquesta línia d’investigació és Abrate et 

al. (2006). El treball porta a terme una anàlisi dels principals errors comesos per 

quasi tres-cents estudiants argentins aspirants a ingressar a la carrera de 

Ciències Econòmiques de la Universidad Nacional de Villa María. L’estudi 

realitza una categorització i anàlisi dels errors i una anàlisi de les respostes per 

categories d’errors. A més, també proposa causes i motius dels errors i, 

finalment, suggereix una sèrie de recomanacions per treballar els errors a classe 

de matemàtiques. 

Escudero i Domínguez (2014) és un altre exemple d’estudi sobre anàlisi, causes, 

elements i taxonomies de classificació dels errors. En paraules dels propis 

autors, el treball identifica els errors matemàtics comesos per l’alumnat de 

batxillerat d’un centre de secundària durant un curs escolar amb l’objectiu de 

conèixer la seva tipologia. A més, indaga sobre les particularitats de les errades, 

reflexionant sobre la incidència en el context educatiu. Finalment, s’obtenen 

diferents categories, que s’utilitzen com a eina per ajudar a identificar els errors 

i a seleccionar estratègies adequades per superar les dificultats. 
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3.3.1.1. CATEGORITZACIÓ DELS ERRORS 

Com es menciona anteriorment, els errors matemàtics realitzats pels estudiants 

segueixen uns patrons. Llavors, és coherent classificar els errors en funció 

d’algun dels seus trets característics, és a dir, segons el seu enfocament. A més, 

cal destacar que la categorització dels errors possibilita dirigir l’atenció en els 

diferents aspectes i permet una avaluació i un diagnòstic més eficaç. 

Una possible classificació dels errors és la realitzada per Radatz (1979), que 

categoritza els errors segons la causa: 

- ERRORS DEGUTS A DIFICULTATS DE LLENGUATGE. Deriven del mal ús de 

símbols i termes matemàtics i es deuen a una falta de comprensió 

semàntica del llenguatge matemàtic. 

- ERRORS DEGUTS A DIFICULTATS PER OBTENIR INFORMACIÓ ESPACIAL. 

Provenen de la producció de representacions icòniques inadequades de 

situacions matemàtiques. 

- ERRORS DEGUTS A UN APRENENTATGE DEFICIENT DE FETS, DESTRESES I 

CONCEPTES PREVIS. Són originats per deficiències en el maneig de 

conceptes, continguts i procediments per a la realització d’una tasca 

matemàtica. 

- ERRORS DEGUTS A ASSOCIACIONS INCORRECTES O RIGIDESA DEL PENSAMENT. 

En general, són causats per la incapacitat del pensament per ser flexible, 

és a dir, per adaptar-se a situacions noves. Poden ser: 

- ERRORS PER PERSEVERACIÓ. Predominen elements singulars d’un 

problema. 

- ERRORS D’ASSOCIACIÓ. Inclouen raonaments o associacions 

incorrectes entre elements singulars. 

- ERRORS D’INTERFERÈNCIA. Els conceptes i operacions interfereixen 

els uns amb els altres. 
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- ERRORS D’ASSIMILACIÓ. La informació és mal processada a causa 

d’errades de percepció. 

- ERRORS DE TRANSFERÈNCIA NEGATIVA, a partir de tasques prèvies. 

Es pot identificar l’efecte d’una impressió errònia obtinguda d’un 

conjunt d’exercicis o problemes verbals. 

- ERRORS DEGUTS A L’APLICACIÓ DE REGLES O ESTRATÈGIES IRRELLEVANTS. Es 

produeixen quan s’apliquen regles o estratègies similars a continguts 

diferents. 

El 1987, Moscovitz-Hadar, Zaslavksy i Invar (citats a Rico, 1995) proposen una 

classificació empírica dels errors matemàtics tenint en compte l’anàlisi 

constructiu de les solucions dels alumnes: 

- ERRORS DEGUTS A DADES MAL UTILITZADES. Es produeixen per una 

discrepància entre les dades i el tractament que l’alumne li dóna.  

- ERRORS DEGUTS A LA INTERPRETACIÓ INCORRECTA DEL LLENGUATGE. Són 

produïts per la traducció incorrecta de fets matemàtics descrits en un 

llenguatge simbòlic a un altre llenguatge simbòlic diferent.  

- ERRORS DEGUTS A INFERÈNCIES NO VÀLIDES LÒGICAMENT. Estan relacionats 

amb mancances en el raonament i no es deuen al contingut específic.  

- ERRORS DEGUTS A TEOREMES O DEFINICIONS DEFORMADES. Es produeixen 

per deformació d’un principi, regla, teorema o definició identificable.  

- ERRORS DEGUTS A LA FALTA DE VERIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ. Es presenten 

quan el procediment de la tasca és correcte però el resultat final no és la 

solució de la pregunta plantejada.  

- ERRORS TÈCNICS. Poden ser errors de càlcul o produïts en la manipulació 

de símbols algebraics i altres derivats de l’execució d’algoritmes. 

Ja al segle XXI, Brousseau (citat a Franchi i Hernández, 2004) proposa una  

classificació de les errades comeses pels alumnes que se centra en les 

consideracions fetes pel professorat: 
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- ERRORS A UN NIVELL PRÀCTIC. El professor considera que són errors de 

càlcul. 

- ERRORS EN LA TASCA. Relacionats amb descuits dels alumnes. 

- ERRORS DE TÈCNICA. Relacionats amb l’execució d’un mode operatiu 

conegut. 

- ERRORS DE TECNOLOGIA. El professor critica l’elecció de la tècnica. 

- ERRORS DE NIVELL TEÒRIC. Relacionats amb els coneixements teòrics de 

l’alumne. 

Amb referència  a les tres classificacions esmentades, s’observa que les 

diferents categories de les tres classificacions comparteixen similituds i que unes 

se solapen amb altres. Per exemple, la categoria d’errors deguts a dificultats de 

llenguatge de Radatz és bastant semblant a la categoria d’errors deguts a la 

interpretació incorrecta del llenguatge de Moscovitz-Hadar et al. A més, la 

categoria d’errors en la tasca de Brousseau és un cas particular de la categoria 

d’errors deguts a dades mal utilitzades de Moscovitz-Hadar et al. Finalment, 

també es pot observar com la categoria d’errors tècnics de Moscovitz-Hadar et 

al. queda desglossada en les categories d’errors a un nivell pràctica i d’errors de 

tècnica de Brousseau. 

 

3.3.1.2. DIFICULTATS EN L’APRENENTATGE 

Les dificultats d’aprenentatge dels estudiants deriven en errors. Per tant, és 

necessari conèixer les causes dels errors amb l’objectiu d’organitzar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte la informació obtinguda.  

Els problemes que dificulten el procés d’ensenyament-aprenentatge de les 

matemàtiques es poden englobar en diferents categories. A continuació es 

classifiquen els problemes d’aprenentatge segons Di Blasi Regner (citat a Abrate 

et al., 2006) i es posa un exemple de cada una de les categories citades: 
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- DIFICULTATS ASSOCIADES A LA COMPLEXITAT DELS OBJECTES MATEMÀTICS. El 

llenguatge matemàtic és molt precís i exacte, cosa que es contraposa amb 

el llenguatge habitual utilitzat en la comunicació, on es poden cometre 

abusos morfosintàctics i faltes d’ortografia. Per exemple, hi ha estudiants 

que diuen que el nombre decimal 1.15 és més gran que 1.5, ja que 

consideren el nombre decimal com dos nombres naturals separats per un 

punt i, llavors, 15 és més gran que 5. 

- DIFICULTATS ASSOCIADES ALS PROCESSOS DE PENSAMENT MATEMÀTIC. El 

pensament lògic no se sol potenciar en el procés d’aprenentatge, destresa 

que resulta necessària per arribar a un cert nivell de competència 

matemàtica. Una dificultat d’aquest tipus es presenta, per exemple, quan 

l’alumne ha de demostrar que si 𝑥2 és parell, aleshores 𝑥 també és parell. 

La demostració de la proposició es fa per transposició, és a dir, es 

demostra que si 𝑥 no és parell, aleshores 𝑥2 tampoc no és parell. Aquest 

tipus de demostracions són difícils d’entendre ja que els alumnes no 

conceben com a iguals 𝑝 → 𝑞 i ¬𝑞 → ¬𝑝. Per tant, s’opta per no realitzar 

demostracions, és a dir, l’estudiant acaba per no conèixer la justificació 

d’algunes propietats matemàtiques fàcilment demostrables. 

- DIFICULTATS ASSOCIADES ALS PROCESSOS D’ENSENYAMENT. Les institucions 

escolars, el currículum i els mètodes d’ensenyament han de propiciar una 

adequada organització escolar (recursos, nivell d’abstracció requerit, 

llenguatge apropiat, etc.) amb l’objectiu de reduir les dificultats en 

l’aprenentatge de les matemàtiques. Per exemple, el fet que la classe de 

matemàtiques sempre sigui a darrera hora suposa una dificultat ja que els 

alumnes tenen gana i estan cansats i, per tant, els costa més prestar 

atenció. 

- DIFICULTATS ASSOCIADES AL DESENVOLUPAMENT COGNITIU DELS ALUMNES. 

Conèixer l’estadi de desenvolupament intel·lectual de l’estudiant, 

caracteritzat per un tipus de raonament i per la capacitat de realitzar unes 

tasques específiques de matemàtiques, permet al professorat dissenyar  

un millor material d’ensenyament. Per exemple, a 1r d’ESO no es pot 
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explicar el concepte de derivada perquè els alumnes encara no són 

capaços d’entendre que es pugui mesurar la rapidesa de com canvia una 

funció en modificar el valor d’una de les seves variables, és a dir, no són 

capaços d’entendre la definició de derivada. 

- DIFICULTATS ASSOCIADES A LES ACTITUDS AFECTIVES I EMOCIONALS. L’ansietat 

per no acabar una tasca i la por a equivocar-se, entre d’altres, 

repercuteixen negativament en l’activitat matemàtica dels alumnes. Una 

dificultat d’aquest tipus es presenta quan l’alumne no està motivat, encara 

que la metodologia utilitzada pel docent sigui l’adient. 

 

3.3.2. TRACTAMENT CURRICULAR DELS ERRORS 

La línia d’investigació sobre el tractament curricular dels errors engloba les 

propostes didàctiques que parteixen de l’error per a la construcció dels 

coneixements matemàtics correctes. A més, també estan incloses les propostes 

que contemplen els errors com a plataformes per incentivar l’estudi i la 

investigació dels continguts matemàtics i les propostes sobre avaluació i el paper 

que desenvolupen els errors en les valoracions que s’han de realitzar sobre les 

produccions dels alumnes. 

Un exemple d’investigació que segueix la mencionada línia d’investigació és 

l’ensenyament diagnòstic. La metodologia preveu, detecta i proposa mitjans per 

a la correcció de l’error. Seguidament s’indiquen els principis que orienten el 

disseny de les unitats didàctiques a l’ensenyament diagnòstic (Swan, 2001): 

- Abans d’ensenyar, s’ha d’avaluar els marcs conceptuals propis dels 

alumnes. 

- Les idees equivocades dels alumnes s’han de fer explícites dins l’aula. 

- Els mètodes i resultats obtinguts pels alumnes a l’etapa anterior són 

compartits amb l’objectiu de provocar el conflicte i la discussió. 

- Es resol el conflicte a través de la discussió i es formulen nous conceptes 

i mètodes. 
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- Es consolida l’aprenentatge utilitzant els nous conceptes i mètodes en 

situacions de resolució de problemes. 

Per tant, la metodologia fomenta la participació activa dels estudiants en el 

procés de superació dels seus propis errors. No n’hi ha prou que el professor 

digui a l’alumne quin és el camí correcte a seguir o quina és la solució; és 

l’estudiant qui ha de reconèixer el concepte equivocat ja que, sinó, tornarà a 

cometre el mateix error. 

Per altra banda, un possible estudi sobre el tractament curricular dels errors és 

analitzar detalladament les errades comeses a les avaluacions generals de 

diagnòstic que els estudiants d’alguns cursos d’educació primària i secundària 

obligatòria realitzen. Les proves tenen la finalitat d’obtenir informació per millorar 

els processos d’ensenyament-aprenentatge en el marc de les competències 

bàsiques. Així, s’analitza el percentatge mitjà d’encerts i es classifica segons 

l’operació cognitiva que es requereix per respondre les preguntes i segons el 

bloc de continguts. No obstant, els exàmens dels alumnes proporcionen més 

informació que l’analitzada en els resultats presentats: es poden investigar les 

possibles causes de les errades comeses pels estudiants a partir dels centenars 

d’avaluacions disponibles amb l’objectiu de detectar les principals mancances 

d’aprenentatge i elaborar una proposta per millorar el sistema educatiu. 

 

3.3.3. LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I ELS ERRORS 

Una altra línia d’investigació sobre els errors és la que inclou investigacions 

relatives a la formació del professorat i estudis referents al paper del docent en 

l’observació, anàlisi, interpretació i tractament dels errors dels estudiants. 

INEE (2015a) és un exemple de la línia d’investigació tractada en aquest apartat. 

Aquest estudi internacional examina diversos aspectes del procés 

d’ensenyament-aprenentatge a través d’enquestes als professors i als directors 

de centres educatius d’educació secundària obligatòria. Entre altres temes, la 

mencionada investigació analitza el nivell educatiu dels docents i la seva 
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formació específica i la percepció del professorat sobre la seva preparació per 

donar classe. 

 

3.3.4. TÈCNIQUES D’ANÀLISI D’ERRORS 

Finalment, la quarta línia d’investigació sobre errors proposada per Rico (1995) 

són els treballs de caràcter tècnic que inclouen tècniques estadístiques per 

analitzar els errors. Mulhern (1989) categoritza les tècniques d’anàlisi d’errors de 

la següent manera: 

- COMPTAR EL NOMBRE DE SOLUCIONS INCORRECTES A UNA VARIETAT DE 

PROBLEMES. Aquesta tècnica es caracteritza per tenir un valor diagnòstic 

limitat. 

- ANÀLISI DELS TIPUS D’ERRORS COMESOS. La tècnica implica classificar els 

diferents tipus d’errors, examinar com es desvien de la solució correcta i 

fer inferències sobre quins factors han conduit a l’error. 

- ANÀLISI DE PATRONS D’ERROR. Aquest tipus d’anàlisi revela els errors 

sistemàtics i les estratègies que els alumnes han utilitzat per resoldre el 

problema. 

- CONSTRUIR PROBLEMES QUE PUGUIN PROVOCAR ERRORS ALS ALUMNES. En 

aquesta tècnica, s’observen els patrons d’error comesos, s’especula 

sobre les possibles causes dels errors i, finalment, s’elaboren nous 

problemes on puguin aflorar errors similars als detectats prèviament. 

Cal destacar que la majoria dels estudis sobre errors matemàtics publicats es 

corresponen amb la primera categoria mencionada en el present apartat, és a 

dir, els estudis informen sobre la classificació dels errors i la seva freqüència 

encara que no s’explica el seu origen i, per tant, no es pot tractar l’error 

sistemàticament. 

Un exemple d’estudi que segueix aquesta línia d’investigació proposada per Rico  

(1995) és Espinel et al. (2009). En paraules dels propis autors, el treball recull un 

estudi dels errors que cometen els alumnes de batxillerat en resoldre problemes 
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de contrast d’hipòtesis als exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat, PAU. 

Arran dels resultats obtinguts, s’assenyalen les dificultats i confusions més 

freqüents amb les quals es troba l’alumne, i se suggereixen algunes alternatives 

per ajudar a superar-les, tractant de contribuir en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la matèria. Cal esmentar que el treball classifica les respostes 

donades pels alumnes en bé, malament i no l’elegeix i, per tant, la tècnica 

d’anàlisi d’error utilitzada és la de comptar el nombre de solucions incorrectes a 

una varietat de problemes. 

Finalment, un altre exemple de treball que segueix la mencionada línia 

d’investigació és Nortes i Nortes (2010). Els autors diuen que, partint d’una 

mostra d’exàmens d’alumnes de la matèria Matemàtiques aplicades a les 

ciències socials de la PAU de la Universidad de Murcia, el setembre de 2009, 

s’analitzen les respostes que donen a cada una de les deu qüestions que 

constitueixen la prova, es detallen les qualificacions, es detecten els errors més 

significatius i es comparen les estadístiques de cada una de les qüestions i dels 

blocs. 
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4. L’ERROR I EL SISTEMA EDUCATIU 

En els últims anys, les administracions educatives han mostrat un gran interès 

en identificar els factors que determinen les desigualtats de rendiment acadèmic 

entre els estudiants, motiu pel qual han publicat diversos informes sobre el tema. 

Seguidament, s’analitzen diferents estudis, internacionals i autonòmics, amb la 

finalitat de detectar on es troben les principals mancances matemàtiques dels 

alumnes espanyols. L’anàlisi portada a terme se centra en els continguts 

matemàtics i en els aspectes cognitius dels estudiants, deixant de banda les 

valoracions referents als contexts socioeconòmics que els mencionats estudis 

també reflecteixen.  

 

4.1. AVALUACIONS INTERNACIONALS 

Les avaluacions internacionals són proves que alumnes de diversos països 

porten a terme amb la finalitat de valorar el seu rendiment en les competències 

bàsiques. Aquestes proves són promogudes principalment per l’Organització per 

a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, OCDE, i per l’Associació 

Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu, IEA. Així, en l’àmbit 

matemàtic destaquen les proves TIMSS, que avaluen la competència 

matemàtica i científica dels alumnes de 4t de primària; i les proves PISA, que 

avaluen la competència matemàtica, científica i en comprensió lectora dels 

estudiants de quinze anys. A més, també cal anomenar les SITES, que avaluen 

els recursos informàtics dels centres educatius i l’ús pedagògic de les tecnologies 

de la informació i la comunicació –eines TIC– en les àrees de matemàtiques i de 

ciències de la naturalesa. Per altra banda, en l’àmbit de la competència en 

comprensió lectora, cal esmentar les proves PIRLS, i en l’àmbit de l’aprenentatge 

escolar i les condicions de treball del professorat en els centres educatius, les 

TALIS. 
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4.1.1. PROVES TIMSS 

Les proves TIMSS, Trends In Mathematics and Science Study, són estudis 

internacionals que examinen el rendiment d’alumnes de 4t d’educació primària, 

EP,  i de 2n d’ESO en matemàtiques i ciències, valorant la dimensió de continguts 

i la dimensió cognitiva. No obstant, a Espanya, les avaluacions només examinen 

els alumnes de 4t de primària i l’òrgan encarregat d’elaborar-les és l’Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, INEE. 

En quant als resultats obtinguts de les proves realitzades per alumnes espanyols 

el 2011, per una banda, s’observa com el bloc de continguts on els alumnes 

tenen més facilitats a l’hora de treballar és el de nombres i on tenen més 

dificultats, el de formes i mesures geomètriques. 

A més, per altra banda, l’informe destaca que la puntuació d’Espanya, inferior a 

la majoria dels països del nostre voltant, sembla reafirmar la necessitat de revisar 

l’atenció dedicada a les matemàtiques en el sistema educatiu espanyol, donat 

que és una matèria instrumental, resulta fonamental que els alumnes tinguin una 

bona formació inicial a aquesta àrea com a base per a futurs aprenentatges 

(INEE, 2012a). 

Així doncs, sembla que les dificultats matemàtiques i, en particular, les dificultats 

del bloc de formes i mesures geomètriques, dels alumnes espanyols ja es 

detecten a primària. 

 

4.1.2. PROVES PISA 

Les proves PISA són unes avaluacions internacionals que alumnes de quinze 

anys de diversos països porten a terme amb la finalitat de determinar el seu grau 

de coneixements, habilitats i aptituds. Les proves s’emmarquen dins el Programa 

per a l’Avaluació Internacional dels Alumnes, PISA –Programme for International 

Student Assessment– i l’òrgan encarregat d’estructurar-les a nivell global és 

l’OCDE, tot i que correspon als països participants responsabilitzar-se del 

projecte a nivell polític (OCDE, 2006). 
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Entre les diverses competències que l’estudi analitza, es troba la competència 

matemàtica, definida per l’OCDE (2006) com la “capacitat de l’individu per 

identificar i entendre la funció que desenvolupen les matemàtiques al món, 

emetre judicis fundats i utilitzar i relacionar-se amb les matemàtiques de forma 

que es poden satisfer les necessitats de la vida dels individus com a ciutadans 

constructius, compromesos i reflexius”. Així doncs, per resoldre els problemes 

plantejats a les proves, es necessita utilitzar un procés denominat 

matematització. 

 

 

 

 

Figura 1: Procés de matematització 

El procés de matematització s’inicia quan es planteja un problema del món real. 

Seguidament, es tradueix el mencionat problema a termes matemàtics, obtenint 

així el problema matemàtic. A continuació, es desenvolupa i s’adapta el model 

matemàtic amb la finalitat de trobar la solució matemàtica. Finalment, s’interpreta 

la solució matemàtica amb esperit crític i es valida la totalitat del procés per tal 

d’obtenir la solució real. En cas que la solució real aconseguida no sigui l’òptima 

o la desitjada, cal tornar a començar el procés descrit. 

Dit d’una altra manera, les preguntes de les proves PISA estan contextualitzades. 

Per tant, a l’hora d’interpretar els resultats proporcionats per les mencionades 

proves, cal tenir en compte si el tipus de pregunta que els alumnes aprenen a 

resoldre a classe de matemàtiques és el mateix tipus de pregunta que es demana 

als exàmens internacionals. A Espanya, en general, els problemes que es 

resolen a classe estan descontextualitzats i, per tant, és lògic que els resultats 

dels alumnes espanyols a les proves no siguin gaire bons ja que no estan 

acostumats a resoldre la tipologia de preguntes esmentada. 
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Si bé, no obstant, sí que es poden comparar els resultats dels blocs de 

continguts, anomenats idees clau a les proves PISA, dels alumnes espanyols 

perquè s’estan valorant sota les mateixes condicions, és a dir, els alumnes no 

estan gaire familiaritzats a resoldre problemes contextualitzats en cap dels blocs 

de continguts. L’últim informe PISA que analitza la competència matemàtica en 

detall és el de 2003. Així doncs, els resultats obtinguts a l’informe posen de 

manifest que els millors resultats s’obtenen a quantitat i els pitjors a espai i forma 

(Instituto de Evaluación, 2008). 

Per tant, per una banda, i interpretant els resultats baixos obtinguts pels alumnes 

espanyols, cal replantejar-se si el tipus d’ensenyament matemàtic del sistema 

educatiu espanyol és el més adient. Per l’altra, cal analitzar els errors comesos 

pels estudiants en aquestes proves, suggerir estratègies de millora i prestar 

atenció fonamentalment al bloc de continguts que presenta majors dificultats i, 

per tant, necessita major recolzament, és a dir, el bloc d’espai i forma. 

 

4.2. AVALUACIONS GENERALS DE DIAGNÒSTIC REALITZADES 

PER LES COMUNITATS AUTÒNOMES 

Les avaluacions generals de diagnòstic són unes proves que fan els alumnes 

espanyols de primària i secundària amb l’objectiu de determinar quin nivell 

d’adquisició de competències bàsiques tenen amb la finalitat de millorar el 

sistema educatiu, a partir dels resultats de les proves. 

 

4.2.1. NORMATIVA EDUCATIVA 

El sistema educatiu espanyol està regulat per la normativa estatal, que estableix 

les línies generals de l’educació. Alhora, la pròpia legislació cedeix algunes 

competències a les comunitats autònomes, que adapten i concreten la llei 

espanyola. 
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La Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (2002) i la Llei Orgànica de l’Educació 

(2006) estableixen que s’han de realitzar avaluacions generals de diagnòstic. 

L’objectiu de les proves és obtenir dades representatives del grau d’adquisició 

de les competències bàsiques –capacitats per aplicar coneixements, destreses i 

actituds en un context determinat de resolució d’un problema– del currículum 

d’educació primària i secundària.  

No obstant, la normativa educativa vigent, la Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat de l’Educació (2013), no menciona les avaluacions generals de 

diagnòstic. Actualment, la legislació espanyola només diu que el Sistema Estatal 

d’Indicadors de l’Educació “contribuirà al coneixement del sistema educatiu i a 

orientar la presa de decisions de les institucions públiques i de tots els sectors 

implicats en l’educació”.  

 

4.2.2. SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 

L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, IAQSE, 

és l'òrgan que duu a terme les avaluacions generals de diagnòstic a les Illes 

Balears. A dia d’avui, l’IAQSE ha publicat l’anàlisi de dotze proves, dutes a terme 

entre el 1999 i el 2013, i a cursos de 4t i 6è d’EP i a 2n i 4t d’ESO. Els resultats 

proporcionats pels estudis estan classificats per competències bàsiques, també 

anomenades competències clau, i els resultats de cada una estan desglossats 

segons les operacions cognitives que es requereixen per respondre les 

preguntes i segons el tipus de contingut. 

Centrant-se en la competència matemàtica, els resultats segons el tipus 

d’operació cognitiva que es requereix per respondre les preguntes proporcionats 

per les avaluacions generals de diagnòstic queden desglossats així: 

- Reproducció o coneixements conceptuals. 

- Connexió o procediments i estratègies. 

- Reflexió o resolució de problemes. 
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Cal mencionar que a dos estudis facilitats per l’IAQSE, el nivell connexió o 

procediments i estratègies està fragmentat en dos subnivells (veure Annex 1). 

Ara bé, per poder fer una comparativa dels resultats obtinguts al llarg dels anys, 

en el present treball s’unifiquen amb els tres nivells esmentats anteriorment.  

A continuació es presenten dues gràfiques amb les dades resultants obtingudes 

del percentatge mitjà d’encerts dels alumnes, separats per tipus d’operació 

cognitiva que es requereix per respondre les preguntes. 

 

Figura 2: Gràfica operació cognitiva – percentatge mitjà d’encerts a EP 

 

 

Figura 3: Gràfica operació cognitiva – percentatge mitjà d’encerts a ESO 

Analitzant la gràfica d’EP, es veu com el percentatge mitjà d’encerts en els tres 

nivells d’operació cognitiva es troba entre el 30% i el 60%, en tots els cursos i 

anys estudiats. Tot i així, la reflexió és l’operació cognitiva amb la qual els 

alumnes tenen més dificultats.  
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Pel que fa a la gràfica d’ESO, s’observa com el percentatge mitjà d’encerts dels 

alumnes varia segons el nivell d’operació cognitiva que es requereix per 

respondre les preguntes. Així, la reproducció és l’operació cognitiva que obté 

més encerts dels alumnes (40%-70%), seguida de la connexió (30%-50%) i, 

finalment, la reflexió (20%-30%). 

Per tant, a partir de les dades proporcionades per l’IAQSE, es dedueix que 

l’operació cognitiva on els alumnes presenten més dificultats en tots els cursos i 

anys analitzats és la reflexió, és a dir, la resolució de problemes. A més, el rang 

de percentatge mitjà d’encerts d’aquest tipus d’operació cognitiva a EP varia 

entre el 30% i el 50%; en canvi, a ESO el rang varia entre el 20% i 30%. Dit d’una 

altra manera, com més elevat és el curs on es troba l’alumne, més baixa és la 

seva capacitat per resoldre problemes. 

Els resultats d’aquesta anàlisi són lògics ja que, com diu Pérez (citat a Nortes i 

Nortes, 2010), per resoldre un problema s’ha de comprendre, s’ha de traduir 

transformant la informació en termes matemàtics i això exigeix a més de 

coneixements matemàtics, coneixements lingüístics, semàntics i d’esquema. Per 

tant, resoldre un problema implica un cert grau de dificultat. No obstant, també 

s’ha de tenir en compte que els alumnes han de superar aquesta dificultat ja que, 

en paraules de Orton (citat per Nortes i Nortes, 2010), la resolució de problemes 

pot considerar-se com la vertadera essència de les matemàtiques. 

Uns altres resultats que l’IAQSE proporciona amb l’anàlisi de les avaluacions 

generals de diagnòstic és la classificació de la competència matemàtica en funció 

del percentatge mitjà d’encerts de cada bloc de continguts: 

- Nombres i operacions o càlcul. 

- Mesura, estimació i càlcul de magnituds (EP i 4t d’ESO). 

- Àlgebra (2n d’ESO). 

- Geometria o representació i organització de l’espai. 

- Organització de la informació, també anomenat tractament de la 

informació i atzar. 
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Cal destacar que en alguns dels resultats presentats per l’IAQSE, la categoria 

organització de la informació queda desglossada en dues subcategories (veure 

Annex 1). No obstant, amb l’objectiu de comparar el conjunt de dades, s’uneixen 

les subcategories i s’utilitza la classificació mencionada. 

Les gràfiques que es presenten seguidament són el percentatge mitjà d’encerts 

dels alumnes, separats per bloc de continguts. 

 

Figura 4: Gràfica bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a EP 

 

 

Figura 5: Gràfica bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a ESO 

Observant la primera gràfica de l’apartat, de manera general es pot dir que els 

alumnes de primària presenten un percentatge mitjà d’encerts més elevat al bloc 

de continguts de tractament de la informació (50%-70%). Pel que fa als blocs de 

nombres, mesura i geometria no s’observa un predomini d’un sobre un altre; per 

la qual cosa es pot manifestar que els tres blocs tenen, aproximadament, el 

mateix nivell de dificultat per als alumnes d’EP. 
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Quant als resultats dels alumnes d’ESO, cal mencionar primerament que les 

avaluacions generals de diagnòstic a 2n d’ESO no contemplen el bloc de mesura 

i, en canvi, a 4t d’ESO, el bloc d’àlgebra. Observant la gràfica es veu que la 

tendència visualitzada a primària segueix complint-se a secundària, el bloc on 

els alumnes tenen més encerts és el de tractament de la informació (40%-60%). 

Ara bé, mentre que a primària els altres blocs de continguts estan més o menys 

igualats pel que fa al percentatge mitjà d’encerts, el percentatge mitjà d’encerts 

del bloc de geometria a ESO és inferior als blocs de nombres i àlgebra (2n 

d’ESO) o mesura (4t d’ESO). 

Per tant, comparant ambdues figures es pot veure com el bloc de tractament de 

la informació és on els alumnes de les Illes Balears tenen més encerts, tant a EP 

com a ESO. No obstant, el percentatge mitjà d’encerts de geometria a ESO 

pateix un retrocés, respecte els resultats d’EP. 

 

4.2.3. SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA 

Els resultats proporcionats per l’IAQSE mostren com les principals dificultats dels 

alumnes de les Illes Balears es concentren en l’operació cognitiva de reflexió i el 

bloc de continguts de geometria. Amb l’objectiu de verificar si la tendència 

descrita succeeix a altres comunitats autònomes, s’analitzen les avaluacions 

generals de diagnòstic del sistema educatiu català. 

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu és l’òrgan que s’encarrega 

d’analitzar i avaluar el sistema educatiu d’àmbit no universitari a Catalunya. 

Aquesta institució presenta els resultats de les avaluacions generals de 

diagnòstic mitjançant la publicació dels Quaderns d’avaluació. 

A Catalunya, les dades proporcionades per aquest tipus d’avaluació estan 

classificades per competències bàsiques i els resultats de cada una estan 

desglossats segons el bloc de continguts: 

- Numeració i càlcul. 

- Espai, forma i mesura. 
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- Canvi i relacions. 

- Estadística i atzar. 

Cal destacar que les dades aportades pel Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu no classifiquen el percentatge mitjà d’encerts dels alumnes 

segons els tipus d’operació cognitiva que es requereix per resoldre les preguntes 

i, per tant, els resultats de les Illes Balears no es poden comparar amb els de 

Catalunya. A més, l’agrupació dels blocs de continguts realitzat per ambdues 

comunitats autònomes és diferent, motiu pel qual es relacionen els blocs de 

continguts de les Illes Balears amb els de Catalunya així com segueix: 

ILLES BALEARS CATALUNYA 

Nombres i operacions Numeració i càlcul 

Mesura, estimació i càlcul de 

magnituds Espai, forma i mesura 

Geometria 

Organització de la informació 
Canvi i relacions 

Estadística i atzar 

Taula 1: Correlació blocs de continguts Illes Balears – Catalunya 

Seguidament es presenta la gràfica corresponent al percentatge mitjà d’encerts 

dels alumnes de 4t d’ESO de Catalunya, desglossats segons els continguts: 

 

Figura 6: Gràfica bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a ESO, Catalunya 

A la figura 6 es pot observar com el bloc de continguts que presenta més 

dificultats als alumnes catalans de 4t d’ESO és l’espai, forma i mesura. El 

percentatge mitjà d’encerts dels altres tres blocs es troba entre el 60% i el 70%, 
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aproximadament. Per tant, analitzant les avaluacions generals de diagnòstic, els 

alumnes de les Illes Balears i els de Catalunya presenten les majors dificultats a 

l’hora d’enfrontar-se a continguts geomètrics. 

Per tot això, l’administració educativa catalana, conscient de la dificultat 

d’aquesta dimensió matemàtica, juntament amb els resultats presentats el 2012 

aporta un seguit d’orientacions per a la millora de l’aprenentatge de la geometria. 

L’any següent es crea un bloc titulat Impulsem la geometria a la pàgina web del 

CESIRE-CREAMAT amb l’objectiu de millorar la metodologia utilitzada en 

l’ensenyament de la geometria. El 2015, juntament amb els resultats de 

l’avaluació general de diagnòstic, es publica una anàlisi de les dificultats de 

l’ensenyament de la geometria i l’elaboració d’una proposta de millora, realitzat 

pel matemàtic Anton Aubanell i titulat Orientacions pràctiques per a la millora de 

la geometria. 

 

4.3. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Les Proves d’Accés a la Universitat són una sèrie d’exàmens que tenen per 

objectiu comprovar i valorar la maduresa acadèmica dels alumnes i avaluar-ne 

els coneixements adquirits al batxillerat. 

 

4.3.1. NORMATIVA EDUCATIVA 

Les PAU es porten a terme a Espanya des del 1986 i enguany, el 2016, és l’últim 

any que es fan ja que la nova llei educativa, la Llei Orgànica per a la Millora de 

la Qualitat Educativa (2013), estipula que són les universitats qui decideixen els 

procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. 

Per tant, l’última normativa d’educació que té en compte les PAU és la Llei 

Orgànica d’Educació (2006). La legislació diu que “per accedir als estudis 

universitaris serà necessària la superació d’una única prova que, juntament amb 

les qualificacions obtingudes al batxillerat, valorarà, amb caràcter objectiu, la 
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maduresa acadèmica i els coneixements adquirits, així com la capacitat per 

seguir amb èxit els estudis universitaris”. 

 

4.3.2. ESTUDIS SOBRE L’ERROR A LES PAU 

A dia d’avui, no hi ha gaires investigacions publicades sobre els errors 

matemàtics comesos pels estudiants de primària i secundària. No obstant, sí que 

existeixen alguns estudis sobre l’error a les proves d’accés a la universitat.  

N’és un exemple Espinel et al. (2007). L’article analitza els errors comesos a les 

PAU de Matemàtiques aplicades a les ciències socials de juny de 2005 

realitzades a les Illes Canàries. Els experts, després d’identificar i analitzar els 

errors de quasi tres-cents exàmens, plategen una proposta per millorar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge de la inferència estadística –estimació i contrast 

d’hipòtesis– on es recomana que s’utilitzin analogies, facin ús de les eines TIC i 

els treballs de projectes siguin amb dades reals. 

Una altra investigació on s’estudia l’error a les PAU és Espinel et al. (2009). Aquí 

també s’analitzen els errors comesos a les proves d’accés a la universitat de 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials de les Illes Canàries, tot i que els 

quatre-cents exàmens estudiats són de juny de 2007. La investigació identifica 

els errors, n’analitza les causes i, finalment, proposa una alternativa per superar 

les errades comeses enfocada a les proves de significació, ja que és on es 

detecten les mancances més greus. 

Nortes i Nortes (2010) també analitza els errors comesos a les PAU de 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials de setembre de 2009. L’estudi 

identifica els errors més significatius de cada pregunta comesos pels alumnes 

murcians. En concret, analitza detalladament de quina manera els estudiants 

s’enfronten a la resolució de problemes de la prova amb l’objectiu que es pugui 

millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Finalment, es menciona Mallart (2014). L’anàlisi se centra en les PAU de 

Matemàtiques de juny de 2012 a Barcelona i investiga les resolucions dels 
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alumnes amb l’objectiu de detectar errors significatius i poder incidir en les 

dificultats d’aprenentatge. L’estudi portat a terme conclou que els alumnes 

prefereixen més qüestions procedimentals que qüestions de reflexió. A més, 

també anomena cinc punts que s’han observat a totes les resolucions i que, a 

continuació, es detallen (Mallart, 2014): 

- Correcta assimilació dels procediments mecànics de resolució. 

- Incapacitat de resoldre creativament qüestions sobre la interpretació 

geomètrica de l’àlgebra. 

- Incorrecta assimilació de les operacions i propietats de l’àlgebra matricial. 

- Indiferència front a resultats parcials incoherents i contradictoris sobre els 

quals es construeix la seva pròpia argumentació. 

- Absència de rigor i precisió en els càlculs efectuats. 
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5. ESTUDI SOBRE L’ERROR AL NOSTRE CENTRE 

La identificació dels errors escolars i l’anàlisi de les ses possibles causes és 

imprescindible ja que això permet suggerir estratègies per superar les errades i, 

per tant, millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, és a dir, millor la qualitat 

de l’educació. Tot seguit, com a concreció del marc teòric vist anteriorment i 

principal motivació d’aquest treball, es fa una anàlisi dels principals errors 

matemàtics comesos per un grup reduït d’estudiants. 

  

5.1. METODOLOGIA 

Els participants en l’estudi són 23 alumnes de 4t d’ESO que cursen 

Matemàtiques Opció B a un institut de Mallorca. Les dades utilitzades per 

realitzar l’estudi corresponen a les dues proves escrites del bloc de geometria 

realitzades durant el curs 2015-16 pels mencionats alumnes. A més, cal 

esmentar que les proves no han estat dissenyades per detectar errors concrets, 

sinó que són les típiques proves de classe, els exàmens (veure Annex 2).  

El procediment d’anàlisi seguit per estudiar els errors comesos pels estudiants 

és el següent: 

- Revisió inicial dels exercicis de les proves, assenyalant i recopilant els 

diferents errors comesos pels alumnes; inclòs a l’apartat 5.2. Resultats. 

- Anàlisi dels tipus d’errades, categoritzant els errors segons diverses 

classificacions; corresponent a l’apartat 5.2.1. Categorització dels errors. 

- Determinació de les possibles causes que porten els estudiants a cometre 

les errades detectades a l’anàlisi; explicat a l’apartat 5.3. Possibles causes 

dels errors. 

- Suggeriments de propostes per superar els mencionats errors; 

corresponent a l’apartat 5.4. Propostes per superar els errors. 
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5.2. RESULTATS 

A continuació es presenten els principals errors identificats a les proves de 

geometria de 4t d’ESO, Matemàtiques Opció B. Cal mencionar que els exemples 

que s’exposen ja han estat corregits pel docent, motiu pel qual tenen algunes 

anotacions i correccions. 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

1. Utilitzen inadequadament la propietat distributiva, (𝑥 + 20) tg 55° ≠ 𝑥 +

20 tg 55°. 

 

Figura 7:Part de la resolució de la Pregunta 1, Prova 2 

2. No simplifiquen resultats finals on intervé una arrel quadrada,√
40

49
. 

 

Figura 8: Part de la resolució de la Pregunta 1 a), Prova 1 

3. Simplifiquen de manera inadequada, sin 𝛼 = √1 − cos2 𝛼 ≠ 1 − cos 𝛼. 

 

Figura 9: Part de la resolució de la Pregunta 1 a), Prova 1 

4. Si la incògnita d’una equació es troba al segon membre, sovint s’equivoquen 

aïllant: 152 = 9.642 + ℎ2; ℎ2 ≠ 9.642 − 152. 

 

Figura 10: Part de la resolució de la Pregunta 1 b), Prova 1 
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5. Tenen poc automatitzat el procediment d’aïllar 𝑥 d’equacions on la incògnita 

es troba al denominador d’una fracció, tg 70° =
ℎ

𝑥
; 𝑥 ≠

tg 70°

ℎ
. 

 

Figura 11: Part de la resolució de la Pregunta 1, Prova 2 

6. Tenen dificultats per aïllar correctament equacions del tipus sin2 𝛼 +
9

49
sin2 𝛼 =

1; sin2 𝛼 + 9 sin2 𝛼 ≠ 49. 

 

Figura 12: Part de la resolució de la Pregunta 1 a), Prova 1 

TRIGONOMETRIA 

7. Donen un valor negatiu com a solució de la longitud del costat d’un triangle. 

 

Figura 13: Part de la resolució de la Pregunta 1, Prova 2 

8. No diferencien la hipotenusa i els catets d’un triangle rectangle. 

 

Figura 14: Part de la resolució de la Pregunta 1 b), Prova 2 
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9. Associen el costat més gran d’un triangle amb la hipotenusa, encara que el 

triangle no sigui rectangle. 

 

Figura 15: Part de la resolució de la Pregunta 1 b), Prova 2 

10. Representen erròniament l’enunciat d’un problema geomètric. 

 

Figura 16: Part de la resolució de la Pregunta 1, Prova 2 

11. Calculen la resposta demanada a l’enunciat però com a solució final del 

problema geomètric donen una resposta auxiliar. 

 

Figura 17: Part de la resolució de la Pregunta 1, Prova 2 
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12. Utilitzen notacions trigonomètriques incorrectes, sin 150° ≠ 180° − 150° =

30°. 

 

Figura 18: Part de la resolució de la Pregunta 2, Prova 1 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

13. Plantegen malament els exercicis ja que transcriuen incorrectament dades 

proporcionades a l’enunciat. 

 

Figura 19: Part de la resolució de la Pregunta 6, Prova 1 

14. Saben incorrectament el significat de les variables de les diferents 

expressions analítiques de la recta. 

 

Figura 20: Part de la resolució de la Pregunta 4 a), Prova 2 

 

5.2.1. CATEGORITZACIÓ DELS ERRORS 

La categorització dels errors contribueix a la millora del procés d’ensenyament-

aprenentatge ja que permet un diagnòstic més eficaç de les errades comeses. 
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Per aquest motiu, a continuació s’ordenen els catorze errors identificats  

anteriorment segons tres classificacions diferents, totes elles descrites a l’Estat 

de la qüestió. 

TIPOLOGIA CATEGORIES ERRORS 

RADATZ 

Errors deguts a dificultats de llenguatge. 

Errors deguts a dificultats per obtenir informació espacial. 

Errors deguts a un aprenentatge deficient de fets, destreses 

i conceptes previs.  

Errors d’associació deguts a associacions incorrectes o 

rigidesa del pensament. 

Errors d’interferència deguts a associacions incorrectes o 

rigidesa del pensament. 

Errors d’assimilació deguts a associacions incorrectes o 

rigidesa del pensament. 

2, 12 

8, 10, 11 

1, 4, 5, 6 

 

9 

 

3 

 

14 

MOSCOVITZ-

HADAR ET AL. 

Errors deguts a dades mal utilitzades. 

Errors deguts a la interpretació incorrecta del llenguatge. 

Errors deguts a teoremes o definicions deformades. 

Errors deguts a la falta de verificació de la solució. 

Errors tècnics. 

7, 13 

2, 10, 12, 14 

1, 3, 9 

11 

4, 5, 6 

BROUSSEAU 

Errors en la tasca. 

Errors de tècnica. 

Errors de nivell teòric. 

7, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

8, 9, 12, 14 

Taula 2: Categorització dels errors segons diversos autors 

Respecte la taula anterior, cal mencionar que només hi consten les categories 

de les quals es tenen errors identificats. A més, hi ha uns quants errors que no 

es poden classificar en cap de les categories establertes i, per això, el seu 

nombre no es localitza a la taula. També cal esmentar que la majoria dels errors 

es poden incloure en més d’una categoria, no obstant, s’opta només per 

classificar-los a la categoria dominant. 

Per una banda, segons la classificació de Radatz, els errors trigonomètrics 

observats a les proves són deguts a les dificultats per obtenir informació espacial; 

i, els errors aritmètics i algebraics, a un aprenentatge deficient de fets, destreses 

i conceptes previs. 
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Per altra banda, respecte la categorització de Moscovitz-Hadar et al., els errors 

deguts a la interpretació incorrecta del llenguatge es relacionen amb la 

trigonometria i la geometria analítica i els errors tècnics amb l’aritmètica i 

l’àlgebra. 

Finalment, quant a la classificació proposada per Brousseau, els errors de 

tècnica que cometen la mostra d’alumnes de 4t d’ESO analitzada s’associen amb 

l’aritmètica i l’àlgebra, i els errors de nivell teòric, amb la trigonometria i la 

geometria analítica. 

 

5.3. POSSIBLES CAUSES DELS ERRORS 

La identificació i classificació dels errors no contribueix a la millora del procés 

d’ensenyament-aprenentatge si no va unida a l’anàlisi de les possibles causes 

dels errors i a l’organització de l’aprenentatge en funció de les conclusions 

extretes. Així doncs, seguidament es mencionen els errors obtinguts prèviament 

i es plantegen possibles causes de les errades detectades. 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

1. Utilitzen inadequadament la propietat distributiva, (𝑥 + 20) tg 55° ≠ 𝑥 +

20 tg 55°. 

En general, s’ensenya als estudiants que la propietat distributiva té 

l’esquema 𝑘(𝑎 + 𝑏). Per tant, el fet que en aquest cas es tingui (𝑎 + 𝑏)𝑘 

pot fer que no s’associï amb la propietat distributiva i que els alumnes 

operin com si no hi hagués parèntesi. 

2. No simplifiquen resultats finals on intervé una arrel quadrada,√
40

49
.  

El fet de no simplificar √
40

49
 pot ser perquè no saben que l’arrel d’una fracció 

també s’expressa com l’arrel del numerador dividida entre l’arrel del 

denominador, és a dir, √
𝑎

𝑏
=

√𝑎

√𝑏
. També es pot pensar que els alumnes no 
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saben que 49 = 72; no obstant, aquesta opció és menys probable ja que 

el resultat s’obté d’operar √1 − (−
3

7
)
2

= √
40

49
 i, per tant, s’utilitza que 72 =

49. 

3. Simplifiquen de manera inadequada, sin 𝛼 = √1 − cos2 𝛼 ≠ 1 − cos 𝛼. 

Cometre l’error d’expressar √1 − 𝑥2 com 1 − 𝑥 pot ser per culpa de no 

saber correctament les propietats de les potències. Com √𝑥2 = 𝑥 i, per 

tant, els estudiants veuen que se suprimeix l’arrel i el quadrat del nombre, 

llavors consideren que a √1 − 𝑥2  també s’ha de suprimir l’arrel i el quadrat 

del nombre i, així doncs, √1 − 𝑥2 = 1 − 𝑥. 

4. Si la incògnita d’una equació es troba al segon membre, sovint s’equivoquen 

aïllant: 152 = 9.642 + ℎ2; ℎ2 ≠ 9.642 − 152. 

Per aïllar la incògnita d’una equació de primer grau, s’explica als alumnes 

la recepta que “la incògnita va a l’esquerra i els nombres a la dreta, i el 

que està sumant passa a l’altre costat restant, i viceversa”. El problema 

sorgeix quan hi ha una expressió del tipus 𝑎 = 𝑏 + 𝑥, on només té un 

terme amb incògnita i està al segon membre de l’equació. Llavors, 

l’estudiant veu que només ha d’operar els termes independents i, per tant, 

el terme 𝑎 del primer membre passa al segon membre canviat de signe. 

A més, l’alumne sovint també té automatitzat que la incògnita va al primer 

membre, de manera que la solució donada és 𝑥 = 𝑏 − 𝑎. 

5. Tenen poc automatitzat el procediment d’aïllar 𝑥 d’equacions on la incògnita 

es troba al denominador d’una fracció, tg 70° =
ℎ

𝑥
; 𝑥 ≠

tg 70°

ℎ
. 

La segona part de la recepta per aïllar la incògnita d’una equació de primer 

grau és que “el que està multiplicant passa a l’altre costat dividint, i 

viceversa”. Les dificultats sorgeixen a l’hora d’aïllar la incògnita quan està 

al denominador d’una fracció, és a dir, 𝑎 =
𝑏

𝑥
. L’alumne argumenta que 

com 𝑏 està multiplicant al segon membre, passa al primer membre dividint 
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i, per tant, obté que 𝑥 =
𝑎

𝑏
, obviant que la incògnita està al denominador 

de la fracció, no al numerador. 

6. Tenen dificultats per aïllar correctament equacions del tipus sin2 𝛼 +
9

49
sin2 𝛼 =

1; sin2 𝛼 + 9 sin2 𝛼 ≠ 49. 

A l’hora d’aïllar 𝑥 en equacions del tipus 𝑥 + 𝑎𝑥 = 𝑏, els alumnes molt 

probablement no tenen en ment que 𝑥 = 1 · 𝑥 i, per tant, no saben que 𝑥 +

𝑎𝑥 = 1 · 𝑥 + 𝑎𝑥 = 𝑥(1 + 𝑎). Dit d’una altra manera, consideren que 𝑥 = 0 ·

𝑥 ja que davant 𝑥 no hi ha cap nombre. Una altre motiu pel qual els 

estudiants no resolen correctament aquest tipus d’equacions pot ser que 

no saben fer el camí invers de la propietat distributiva, és a dir, no veuen 

que  𝑘 · 𝑎 + 𝑘 · 𝑏 = 𝑘(𝑎 + 𝑏). 

TRIGONOMETRIA 

7. Donen un valor negatiu com a solució de la longitud del costat d’un triangle.  

El fet que els alumnes donin un valor negatiu com a solució d’una longitud 

implica que no comprenen l’enunciat del problema i que no saben que 

estan calculant, és a dir, segurament no veuen relació entre el 

procediment matemàtic que duen a terme i el problema plantejat. 

8. No diferencien la hipotenusa i els catets d’un triangle rectangle.  

Si els alumnes no diferencien la hipotenusa dels catets, és lògic pensar 

que es deu, per un costat, al fet de no tenir clares les definicions dels 

conceptes i, per l’altre, a la dificultat per obtenir informació espacial. 

9. Associen el costat més gran d’un triangle amb la hipotenusa, encara que el 

triangle no sigui rectangle. 

Una possible causa per la qual els alumnes consideren que el costat més 

llarg de qualsevol triangle és la hipotenusa és que el docent ha remarcat 

molt que la hipotenusa és el costat més llarg del triangle, tot i que no ha 

remarcat gaire que el triangle és rectangle. Una altra possible justificació 
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de l’error és que els alumnes no saben distingir els triangles no rectangles 

dels triangles rectangles. 

10. Representen erròniament l’enunciat d’un problema geomètric. 

El fet de representar erròniament l’enunciat d’un problema geomètric 

probablement es deu a la dificultat que tenen els estudiants per obtenir 

informació espacial. 

11. Calculen la resposta demanada a l’enunciat però com a solució final del 

problema geomètric donen una resposta auxiliar.  

En un problema geomètric, donar com a solució final una resposta auxiliar, 

implica que els alumnes no entenen que demana l’enunciat. Molt 

probablement saben resoldre el problema perquè és molt similar a altres 

que han realitzat prèviament a classe. 

12. Utilitzen notacions trigonomètriques incorrectes, sin 150° ≠ 180° − 150° =

30°. 

Igualar el sinus d’un angle a l’angle suposa que els alumnes no diferencien 

els dos conceptes. No obstant, l’errada també pot ser deguda a la manca 

de precisió matemàtica a l’hora d’escriure. 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

13. Plantegen malament els exercicis ja que transcriuen incorrectament dades 

proporcionades a l’enunciat. 

Els alumnes transcriuen incorrectament dades de l’enunciat a causa de la 

falta de concentració i atenció. 

14. Saben incorrectament el significat de les variables de les diferents 

expressions analítiques de la recta. 

El fet de no saber el significat d’algunes components de les expressions 

analítiques de la recta es pot veure justificat que els alumnes associen les 

expressions a una fórmula que s’ha d’aplicar i ho aprenen a fer en forma 
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de “recepta”, és a dir, no entenen d’on surt la fórmula, molt probablement 

perquè el docent no ho ha explicat. 

S’observa com alguns dels errors mencionats són causats per la mala 

automatització de rutines. En el camp de les matemàtiques, s’incideix, i així s’ha 

de fer, en la mecanització de certes rutines que solucionen la majoria de 

problemes; no obstant, els conceptes involucrats, encara que s’introdueixin de 

forma adequada, no s’analitzen detalladament ja que no és fàcil fer comprendre 

als alumnes, i el temps és un recurs escàs. Tot i això, si l’essència del concepte 

no s’entén, el que queda és una col·lecció de receptes que, una vegada 

superada la prova, s’obliden (Martínez, 2012). Per tant, els docents han de fer el 

possible per a què els alumnes entenguin les essències dels conceptes amb la 

finalitat que no automatitzin rutines i, així, evitar segons quins errors greus de 

concepte. 

  

5.4. PROPOSTES PER SUPERAR ELS ERRORS 

L’objectiu final d’identificar i classificar els errors comesos pels estudiants i, 

posteriorment, analitzar-ne les causes és dissenyar un currículum que afavoreixi 

la superació de les errades. Així doncs, a continuació es proposen suggeriments 

per cada un dels errors detectats en aquest estudi. Per elaborar les estratègies 

de millora mencionades, es té en compte les característiques dels errors 

descrites al marc teòric. 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

1. Utilitzen inadequadament la propietat distributiva, (𝑥 + 20) tg 55° ≠ 𝑥 +

20 tg 55°. 

Per superar aquest error, és imprescindible refrescar la propietat 

distributiva. Es pot fer a partir d’un exemple senzill, 2(3 + 5), on els 

alumnes veuen numèricament el resultat. Així, es té, per una banda, que 

2(3 + 5) = 2 · 8 = 16  i, per l’altra, aplicant la propietat distributiva, 

que 2(3 + 5) = 2 · 3 + 3 · 5 = 6 + 10 = 16. Per tant, els alumnes 
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comproven empíricament la propietat distributiva. A més, cal insistir en el 

fet que 2(3 + 5) = (3 + 5)2. 

2. No simplifiquen resultats finals on intervé una arrel quadrada,√
40

49
. 

En aquest cas, és recomanable refrescar les propietats de les potències. 

Així, es comença per un exemple del tipus (
5

7
)
2

. Llavors, els alumnes 

saben que (
5

7
)
2

=
52

72. Seguidament, cal fer veure als alumnes que √
40

49
  es 

pot escriure com (
40

49
)
1/2

 i, alhora, com 
401/2

491/2
. Ja, finalment, cal escriure la 

potència en forma d’arrel, és a dir, 
√40

√49
 i tenir present que √49 = 7 i, per 

tant, √
40

49
=

√40

7
. 

3. Simplifiquen de manera inadequada, sin 𝛼 = √1 − cos2 𝛼 ≠ 1 − cos 𝛼. 

Per solucionar l’error, se suggereix començar per una equació del tipus 

𝑦 = √𝑥2. Aquí, els alumnes saben que √𝑥2 = 𝑥. Seguidament, es planteja 

als alumnes si √1 − 𝑥2 és igual a 𝑥, fomentant el raonament dels 

estudiants. També se’ls pot plantejar en quins casos √1 − 𝑥2 = 1, per 

exemple. A més, cal remarcar als alumnes, per evitar confusions, que 

cos 𝛼 = 𝑥. 

4. Si la incògnita d’una equació es troba al segon membre, sovint s’equivoquen 

aïllant: 152 = 9.642 + ℎ2; ℎ2 ≠ 9.642 − 152. 

Per resoldre aquesta dificultat, primerament, es recomana no utilitzar les 

regles de transposició per ensenyar a aïllar la incògnita d’una equació. 

Així, és més convenient explicar com es resol correctament l’equació 

plantejada a partir d’igualtats, és a dir, l’operació que es fa un membre de 

la igualtat, s’ha de fer a l’altre membre, amb la finalitat que la igualtat se 

segueixi complint. Per tant, 9.542 resta a banda i banda, és a dir, 152 =

9.642 + ℎ2; 152 − 9.642 = 9.642 + ℎ2 + 9.642; 152 − 9.642 = ℎ2. 
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5. Tenen poc automatitzat el procediment d’aïllar 𝑥 d’equacions on la incògnita 

es troba al denominador d’una fracció, tg 70° =
ℎ

𝑥
; 𝑥 ≠

tg 70°

ℎ
. 

L’estratègia per superar aquest error és la mateixa que la descrita a l’error 

anterior. Cal explicar el procediment d’aïllar la incògnita d’una equació de 

primer grau a partir d’igualtats, evitant les regles de transposició. En el cas 

concret, tg 70° =
ℎ

𝑥
;  𝑥 tg 70° =

ℎ

𝑥
𝑥; 𝑥 tg 70° = ℎ; 

𝑥 tg70°

tg 70°
=

ℎ

tg70°
; 𝑥 =

ℎ

tg70°
. 

6. Tenen dificultats per aïllar correctament equacions del tipus sin2 𝛼 +
9

49
sin2 𝛼 =

1; sin2 𝛼 + 9 sin2 𝛼 ≠ 49. 

Cal començar amb un exemple senzill, com pugui ser 𝑥 + 2𝑥 = 9. Llavors, 

en aquest cas, l’alumne veu que ha de fer la suma de 𝑥 + 2𝑥 i, 

posteriorment, aïllar la incògnita. A continuació, es modifica lleugerament 

l’equació, 𝑥 +
2

7
𝑥 = 9, per exemple. Així, l’estudiant s’adona que hi ha un 

petit canvi, el nombre 2 de la primera equació és la fracció 
2

7
 de la segona 

equació, tot i que el procediment de resolució és el mateix, és a dir, que 

ha de sumar 𝑥 +
2

7
𝑥. Per acabar, s’introdueix la raó trigonomètrica com a 

incògnita de l’equació, fent veure a l’estudiant que 𝑥 = sin2 𝛼. 

TRIGONOMETRIA 

7. Donen un valor negatiu com a solució de la longitud del costat d’un triangle. 

Per resoldre aquesta dificultat, per una banda, cal fer notar als estudiants 

que les longituds no poden ser valors negatius. Per l’altra, és necessari 

que els alumnes entenguin que el procés de matematització d’un 

problema no acaba quan es troba la solució matemàtica sinó que, 

posteriorment, cal trobar la solució real i comprovar si el resultat obtingut 

és coherent amb el problema plantejat. 

8. No diferencien la hipotenusa i els catets d’un triangle rectangle. 

Per aconseguir que els estudiants siguin capaços de distingir la 

hipotenusa i els catets d’un triangle rectangle, primerament el docent 
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recorda la característica dels triangles rectangles i es defineix hipotenusa 

i catet. A continuació, el docent proporciona als alumnes un arxiu 

GeoGebra –programa de geometria dinàmica– amb diversos triangles 

rectangles i els estudiants assenyalen quin costat és la hipotenusa i quins 

costats són els catets i, finalment, comproven que el teorema de Pitàgores 

es compleix i, per tant, han indicat correctament la hipotenusa i els catets 

del triangle. 

9. Associen el costat més gran d’un triangle amb la hipotenusa, encara que el 

triangle no sigui rectangle. 

Per resoldre aquest error, com en l’error anterior, primerament es recorda 

la característica dels triangles rectangles i es defineix hipotenusa i catet. 

Seguidament es proporciona als alumnes un conjunt de triangles 

(rectangles i no rectangles) on l’alumne ha de dir si el triangle és rectangle 

o no i, en cas que sigui rectangle, assenyalar quin costat és la hipotenusa 

i quins costats són els catets, justificant la resposta donada. 

10. Representen erròniament l’enunciat d’un problema geomètric. 

Per a què els estudiants siguin capaços de representar correctament un 

problema geomètric, és necessari que entenguin l’enunciat i que siguin 

capaços de fer un croquis. Llavors, per poder millorar en aquest aspecte, 

el més recomanable és que els alumnes s’acostumin a realitzar problemes 

contextualitzats i que siguin ells mateixos qui els plantegin, sense l’ajuda 

del professor. En un primer moment, es poden fer grups cooperatius 

d’alumnes per resoldre el problema, però a mesura que els estudiants 

agafen habilitat en la interpretació dels enunciats, és recomanable que 

resolguin els problemes individualment. 

11. Calculen la resposta demanada a l’enunciat però com a solució final del 

problema geomètric donen una resposta auxiliar. 

L’estratègia suggerida per millorar aquesta dificultat és la mateixa que la 

indicada a l’error anterior. Per tant, els estudiants han d’estar acostumats 

a resoldre problemes contextualitzats. 
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12. Utilitzen notacions trigonomètriques incorrectes, sin 150° ≠ 180° − 150° =

30°. 

Una bona opció per resoldre aquest error és dibuixar amb el GeoGebra 

una circumferència goniomètrica, assenyalant un angle qualsevol i el 

sinus de l’angle. Així, els alumnes visualitzen l’angle i el sinus de l’angle i 

comproven que no són el mateix i, per tant, no poden escriure la igualtat 

sin 150° ≠ 180° − 150°. 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

13. Plantegen malament els exercicis ja que transcriuen incorrectament dades 

proporcionades a l’enunciat. 

Per solucionar la dificultat, cal remarcar als alumnes la importància de 

comprovar els passos i les operacions que estan realitzant per resoldre 

l’exercici. 

14. Saben incorrectament el significat de les variables de les diferents 

expressions analítiques de la recta. 

Una bona opció per a què els estudiants sàpiguen el significat de les 

variables de les diferents expressions analítiques de la recta és 

proporcionar-los un arxiu GeoGebra amb una recta qualsevol, dos punts 

que estiguin continguts en ella, el seu vector director i les diferents 

expressions analítiques de la recta. Llavors, es plantegen una sèrie de 

qüestions sobre les diferents variables de les mencionades expressions 

que l’alumne respon interactuant amb la recta, els seus punts o el vector 

director. 

A part de les estratègies concretes plantejades per poder millorar cada una de 

les dificultats detectades, cal que els estudiants entenguin que l’error no és una 

deficiència sancionable, sinó que és part del seu procés d’aprenentatge. Per 

aquest motiu, és recomanable que, tal com manifesta un dels principis de 

l’ensenyament diagnòstic, els alumnes facin explícites les idees equivocades 

dins l’aula i que no tinguin por a equivocar-se. També cal que destaquin els errors 

que cometen al quadern i que entenguin perquè el procediment és incorrecte. 
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6. CONCLUSIONS 

L’error s’ha de tractar com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge. Per 

això, són imprescindibles investigacions que identifiquin i classifiquin els errors 

comesos pels estudiants, amb la finalitat de determinar millor les causes que 

ocasionen les errades i, en funció de la informació, organitzar el mencionat 

procés. Alguns exemples d’investigacions sobre l’anàlisi dels errors matemàtics 

són Abrate et al (2006), Espinel et al. (2007, 2009), Nortes i Nortes (2010), 

Escudero i Domínguez (2014) i Mallart (2014). 

Així, per una banda, el present treball analitza breument els resultats cognitius i 

conceptuals de les proves TIMSS, les proves PISA i les avaluacions generals de 

diagnòstic de les Illes Balears i de Catalunya, amb l’objectiu de detectar on es 

troben les principals mancances matemàtiques dels alumnes espanyols.  

Pel que fa als informes internacionals, les proves TIMSS i les proves PISA, 

ambdós conclouen que el bloc de continguts on els alumnes tenen més dificultats 

és la geometria, anomenada a les proves formes i mesures geomètriques, i espai 

i forma, respectivament. A més, cal tenir en compte l’enfocament donat a les 

preguntes dels exàmens, els problemes proposats a les proves PISA estan 

contextualitzats, cosa que pot ser un fet perjudicial pels alumnes espanyols ja 

que no estan gaire acostumats a la resolució de problemes del món real.  

Respecte els resultats de les avaluacions generals de diagnòstic de les Illes 

Balears, s’obté que l’operació cognitiva on els alumnes tenen pitjors resultats és 

la reflexió, és a dir, la resolució de problemes. Aquesta tendència ja s’observa 

als resultats de primària, però és a secundària on s’agreuja. Per tant, en vista 

dels mals resultats de les proves PISA i de les avaluacions generals de 

diagnòstic en aquest àmbit, cal plantejar-se com aprenen els estudiants i si 

l’ensenyament actual de les matemàtiques a Espanya és l’adequat. 

Pel que fa a l’anàlisi dels blocs de continguts de les proves de diagnòstic dels 

alumnes de les Illes Balears, si bé a primària el percentatge mitjà d’encerts de 

les preguntes de nombres, mesura i geometria és similar; a secundària la 

geometria és el bloc on els alumnes treuen pitjors resultats. A més, cal mencionar 



6. CONCLUSIONS 

53 

que el bloc de continguts on els estudiants tenen millors notes és el de tractament 

d’informació, tant a primària com a secundària. El resultat sembla una mica 

incoherent amb el fet que la major part dels alumnes de les Illes Balears no 

treballen gaire el bloc de probabilitat i estadística, ja que se sol explicar a final de 

curs i es dóna molt ràpid o, directament, no es dóna. Per tant, cal considerar els 

resultats proporcionats per les avaluacions generals de diagnòstic, però tenint 

present com han estat enfocades i quina la seva finalitat de les mencionades 

proves. 

La tendència que la geometria és el bloc de continguts on els alumnes tenen més 

dificultats també s’evidencia a les avaluacions generals de diagnòstic de 

Catalunya. Així, fins i tot, el govern català ha publicat estratègies per millorar 

l’aprenentatge del mencionat bloc de continguts. 

Per altra banda, a l’estudi de l’error realitzat per Mallart (2014) sobre les proves 

d’accés a la universitat de Matemàtiques es conclou que els alumnes dominen 

les activitats procedimentals, resultat que coincideix amb les anàlisis 

proporcionades per l’IAQSE. Ambdós estudis també coincideixen en la 

incapacitat dels alumnes per interpretar geomètricament problemes. Per tant, 

s’observa com les dificultats detectades a ESO, segueixen presents a les PAU. 

Centrant-se en l’estudi sobre l’error matemàtic realitzat a un grup reduït 

d’estudiants de 4t d’ESO, es pot dir que la gran majoria dels errors analitzats 

estan relacionats amb el llenguatge matemàtic i la interpretació de la informació 

espacial. A més, gràcies a les possibles causes dels errors plantejades, 

s’observa que les errades es relacionen amb la metodologia d’ensenyament 

utilitzada, molt mecànica i descontextualitzada. 

També cal destacar que sis dels catorze errors identificats a les proves de 

geometria no estan relacionats amb el mencionat bloc de continguts, sinó que es 

corresponen amb l’aritmètica i l’àlgebra. És a dir, la geometria es veu penalitzada 

per les dificultats que els alumnes presenten a altres blocs.  

Per tant, es pot pensar que els mals resultats obtinguts en el bloc de geometria 

a totes les proves, tant internacionals com nacionals, per una part, són a causa 
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de les dificultats per comprendre la geometria però també, per altra part, 

causades pels errors aritmètics i algebraics comesos a l’hora de resoldre 

problemes geomètrics. No obstant, això no es pot verificar ja que les proves de 

diagnòstic no faciliten aquestes anàlisis i els exàmens analitzats en aquest estudi 

no són una mostra suficientment gran com per treure conclusions. 

Així mateix, tres dels catorze errors identificats a les proves de geometria 

realitzades pel grup d’estudiants de 4t d’ESO estan relacionats amb la resolució 

de problemes ja que els alumnes no entenen l’enunciat o no saben plantejar-lo 

correctament. Per tant, igual que a les avaluacions generals de diagnòstic, la 

resolució de problemes també suposa una dificultat per als alumnes analitzats. 

En definitiva, els informes internacionals i nacionals conclouen que els alumnes 

tenen dificultats en la resolució de problemes i en la geometria; patró que també 

es denota al grup d’estudiants de 4t d’ESO analitzat al present estudi. 

Per tant, cal modificar les metodologies d’ensenyament actuals, cal introduir en 

el procés d’ensenyament-aprenentatge activitats relacionades amb la 

modelització i que estiguin contextualitzades amb la finalitat de fomentar la 

discussió, la construcció i la reflexió dels alumnes. I això no comporta ni un 

augment d’hores de classe ni un augment d’hores de feina a casa per als 

estudiants, això s’aconsegueix amb una millora de la qualitat de l’educació. I 

aquesta millora es pot fer analitzant els errors que els alumnes cometen i 

organitzant l’ensenyament en base a la informació obtinguda. 

 

6.1. RECOMANACIONS PER A FUTURES INVESTIGACIONS 

Finalment, com a recomanacions per a futures investigacions sobre l’error a 

classe de matemàtiques, es proposa analitzar els errors de les avaluacions 

generals de diagnòstic de les Illes Balears, ja que es disposa d’una mostra 

representativa de l’alumnat. 

Per una banda, les avaluacions generals de diagnòstic realitzades per l’IAQSE 

són utilitzades per obtenir informació sobre la problemàtica de l’aprenentatge a 
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les Illes Balears. No obstant, no s’analitzen els errors comesos pels estudiants a 

les proves ni les causes de les errades, així com fan alguns estudis sobre l’anàlisi 

d’errors a les PAU. Per tant, seria interessant identificar i analitzar els principals 

errors matemàtics, dels diferents cursos i anys, amb l’objectiu de millorar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Per altra banda, a partir de les conclusions extretes de l’estudi, també es proposa 

investigar si les dificultats en el bloc de geometria es deuen als inconvenients 

propis del bloc –representació espacial, interpretació dels problemes– o estan 

influïts pels blocs d’aritmètica i àlgebra. 

Finalment, una altra línia d’investigació que se suggereix és indagar quins són 

els factors i les causes que possibiliten que el bloc de tractament de la informació 

sigui on els alumnes més nota treuen a les avaluacions generals de diagnòstic 

si, alhora, és un bloc de continguts que sovint s’explica poc i molt per sobre en 

els centres de secundària de les Illes Balears 
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9. ANNEX 1 

A continuació es presenten els valors numèrics utilitzats per elaborar les 

gràfiques dels apartats 4.2.2. Sistema educatiu de les Illes Balears i 4.2.3. 

Sistema educatiu de Catalunya del present treball. 

Per una banda, les dades de la taula 3 i la taula 5 es troben a IAQSE (2003, 

2007, 2010a, 2010b, 2014) i les dades de la taula 4 i la taula 6, a IAQSE (2005, 

2008, 2010b, 2011, 2013a, 2013b, 2014). Per l’altra, les dades de la taula 7 es 

troben a Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2012, 2013, 2014, 

2015). 

 REPRODUCCIÓ CONNEXIÓ REFLEXIÓ 

4T D’EP (2009) 56.4 41.7 33.1 

4T D’EP (2011) 46.3 57.2 41.5 

4T D’EP (2013) 60.5 51.3 51.4 

6È D’EP (1999) 52.0 58.0 44.0 

6È D’EP (2003) 59.5 52.4 47.1 

6È D’EP (2007) 50.5 55.1 38.9 

Taula 3: Operació cognitiva – percentatge mitjà d’encerts a EP 

 REPRODUCCIÓ CONNEXIÓ1 REFLEXIÓ 

2N D’ESO (2009) 54.9 44.7 21.8 

2N D’ESO (2010) 69.8 51.8 24.2 

2N D’ESO (2012) 50.2 39.4 31.0 

4T D’ESO (2000) 40.6 43.2 36.9 36.9 

4T D’ESO (2006) 39.4 47.5 34.7 33.7 

4T D’ESO (2012) 63.9 34.9 26.9 

Taula 4: Operació cognitiva – percentatge mitjà d’encerts a ESO 

 NOMBRES MESURA GEOMETRIA TR. INF. 

4T D’EP (2009) 38.8 41.9 39.3 51.3 

4T D’EP (2011) 62.5 57.2 49.4 50.8 

4T D’EP (2013) 53.3 44.5 56.4 68.0 

6È D’EP (1999) 45.0 49.0 50.0 63.0 

                                                           
1 L’operació cognitiva connexió es divideix amb els subnivells de destreses bàsiques i 

procediments complexos, respectivament. 
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6È D’EP (2003) 51.5 51.0 50.9 61.0 

6È D’EP (2007) 50.4 40.1 44.2 58.5 

Taula 5: Bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a EP 

 NOMBRES MESURA ÀLGEBRA GEOMETRIA TR. INF.2 

2N D’ESO (2009) 46.3  36.6 37.7 45.4 45.3 

2N D’ESO (2010) 48.1  36.3 45.3 59.0 63.2 

2N D’ESO (2012) 34.6  43.8 33.3 51.4 48.0 

4T D’ESO (2000) 39.3 36.0  21.0 40.7 

4T D’ESO (2006) 38.8 41.9  32.8 43.9 

4T D’ESO (2012) 46.4 36.4  36.4 44.3 52.3 

Taula 6: Bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a ESO 

 NUMERACIÓ ESPAI CANVI ESTADÍSTICA 

4T D’ESO (2012) 65.3 51.5 69.6 66.6 

4T D’ESO (2013) 67.0 60.9 75.2 69.1 

4T D’ESO (2014) 72.8 60.4 70.1 70.5 

4T D’ESO (2015) 72.5 52.2 66.6 75.8 

Taula 7: Bloc de continguts – percentatge mitjà d’encerts a ESO, Catalunya

                                                           
2 El bloc de continguts tractament de la informació es divideix en funcions i gràfiques i probabilitat 

i estadística, respectivament.  
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10.  ANNEX 2 

PROVA 1 

PREGUNTA 1 

A) Sabent que 𝛼 és un angle del tercer quadrat i que cos 𝛼 = −
3

7
, calcula sin 𝛼 

i tg 𝛼. 

B) Troba 𝑥 en: 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 

Fes reducció al primer quadrant per calcular les tres raons trigonomètriques 

principals dels angles de −170°, 150°, 330° i 460°. 

PREGUNTA 3 

En el moment del dia en què els raig del Sol formen un angle de 60° amb 

l’horitzontal, l’ombra que projecta un arbre a terra és de 2.6 𝑚. Quant mesura 

l’arbre? 

PREGUNTA 4 

Escriu les sis equacions, amb el seu nom, de la recta que passa pels punts 

𝐴 = (−1, 5) i 𝐵 = (1,−1). 

PREGUNTA 5 

A) Escriu l’equació paramètrica de la recta que passa pel punt 𝑃 = (1,−8) i és 

perpendicular a la recta 𝑦 = 3𝑥 − 7. 

B) Escriu l’equació contínua de la recta que passa pel punt 𝑀 = (−2, 3) i és 

paral·lela a la recta 2𝑥 − 7𝑦 + 3 = 0. 

PREGUNTA 6 

Donats els vectors �⃗� = (1,−3), 𝑣 = (−2, 4) i  �⃗⃗� = (−5, 1), calcula 3�⃗� − 2𝑣 +

5�⃗⃗� . 

 

 

32° 

15 𝑐𝑚 𝑥 

50° 

Figura 21: Dimensions del triangle de la Pregunta 1 b), Prova 1 
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PROVA 2 

PREGUNTA 1 

Per calcular l’altura d’un penya-segat vertical, des d’un vaixell s’observa el seu 

punt més alt amb un angle de 55° amb l’horitzontal del mar. Si el vaixell 

s’acosta 20 𝑚 cap al peu del penya-segat, aquest angle es torna de 70°. 

Calcula l’altura del penya-segat. 

PREGUNTA 2 

A) Fes reducció a un angle del primer quadrant per escriure les tres raons 

trigonomètriques principals de 195° i 340°. 

B) Si 𝛼 ∈ 4𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡 i cos 𝛼 =
2

7
, calcula sin 𝛼 i tg 𝛼. 

PREGUNTA 3 

Si 𝛼 ∈ 1𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡, escriu la raó trigonomètrica indicada dels següents angles, 

en funció de les d’ 𝛼. 

A) sin(180° + 𝛼)  B) cos(270° + 𝛼)  

C) tg(−𝛼)   D) cos(180° − 𝛼) 

PREGUNTA 4 

Escriu l’equació indicada a partir de les dades en cada cas: 

A) Equació contínua:  - Passa pel punt 𝑃 = (−7, 5). 

   - Té pendent 𝑚 = −
2

9
. 

 

B) Equació general:  - Passa pel punt 𝐴 = (3,−6). 

   - Passa pel punt 𝐵 = (−2, 1). 

C) Equació paramètrica de la recta que té l’equació explícita 𝑦 =
4𝑥+5

3
. 

D) Equació punt-pendent:  - Passa pel punt 𝐴 = (−1, 5). 

    - És perpendicular a la recta 3𝑥 + 2𝑦 + 4 = 0. 

E) Equació vectorial: - Passa pel punt 𝑃 = (2, 7). 

    - És paral·lela a  
𝑥−2

7
= 𝑦 + 3. 

F) Equació explícita:  - Passa pel punt 𝑄 = (1,−2). 

    - Té vector director �⃗� = 2 · (−1, 0) + 3 · (2, −4). 

 


