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1. RESUM/ABSTRACT I PARAULES CLAU 

El meu treball de final de màster tracta sobre l’evolució històrica que hi ha 

hagut en l’ensenyament de les matemàtiques. Per portar-ho a terme, he escollit 

diferents autors de didàctica de les matemàtiques del segle passat per tenir una 

visió general de com ha anat canviant l’ensenyament i entendre a que han estat 

deguts aquests canvis.  

He escollit bàsicament autors espanyols i, per poder donar una visió exterior, 

una autora d’Itàlia. L’elecció d’aquests autors s’ha fonamentat en l’elecció dels 

autors que vaig tractar en el meu treball de final de grau1. 

Tot i que el treball es fonamentalment teòric, he reflexionat també sobre 

l’evolució dels materials didàctics i l’efecte que ha tingut la irrupció de les noves 

tecnologies a l’aula. A més, també he buscat exemples de gamificació en les 

matemàtiques i, per acabar, he reflexionat sota el meu punt de vista de com 

hauríem d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques i com hauria de fer-ho el 

docent, des del punt de vista metodològic i didàctic.  

My final master thesis is about the historic progress that mathematic teaching 

has had. To study that, I have chosen differents authors in math didactics from 

the last century to have a global vision of how math teaching has changed and 

to understand better these changes.  

I have principally chosen Spanish authors and to give an external vision of this 

progress, I also write about an Italian author too. The election of this authors is 

related with the election of the authors I studied in my final degree project1. 

Although the project is mainly theoretical, I have also made some reflections 

about the progress on materials and the consequences that the emergence of 

new technologies have had in the classroom. In addition, I have also put some 

examples of gamification in maths and, to finish, I give my point of view about 

how we should teach mathematics and how should the teachers do it, from the 

point of view of the didactic and methodology. 

PARAULES CLAU 

Didàctica, metodologia, noves tecnologies, gamificació, formalització.

                                                
1 Didàctica de les matemàtiques del segle XX a l’actualitat. Es pot consultar a: 
http://hdl.handle.net/2445/97801   

http://hdl.handle.net/2445/97801
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2. OBJECTIUS 

El principal objectiu que pretenc assolir amb aquest treball és conèixer com 

s’ha arribat al moment actual de l’ensenyament de les matemàtiques, per poder 

així fer propostes de millora i innovació. Com hem aprés en el màster de 

formació del professorat, l’ensenyament a les escoles i instituts ha anat 

canviant amb el temps, molt sovint per qüestions de moda que al final ha 

acabat per desaparèixer, però també s’ha donat el cas de que amb el temps 

s’han vist formes de ensenyar/transmetre coneixement que no eren eficients i, 

per tant, s’han intentat millorar.  

El cas del qual m’ocuparé té certa importància pel fet de que és una matèria 

que es tracta en tots els cursos de la secundària i, actualment, s’ha imposat 

obligatòria pel batxillerat social i a les proves d’accés a la universitat. Al final, un 

bon ensenyament en quan a les matemàtiques pot condicionar el fet de que 

una persona aconsegueixi amb més o menys facilitat estudiar el que li agrada i 

on li faci ganes estudiar-ho.  

Per portar a terme aquesta tasca, ho faré a partir de la recerca sobre diferents 

autors, la majoria pedagogs i matemàtics, que es van dedicar a la investigació 

sobre l’ensenyament i diferents materials que n’afavoreixen un aprenentatge 

profund i durador de les matemàtiques. També tractaré la influència de les 

noves tecnologies en l’ensenyament actual i unes estratègies/actes relacionats 

amb la gamificació que poden portar-se a terme i ajuden a millorar la 

comprensió de les matemàtiques i el bon desenvolupament del curs, a més 

d’augmentar l’interès de l’alumnat per la matèria. 

En quan a l’aprofundiment que faré en aquest treball, voldria remarcar que 

tindré en compte bàsicament informació del últim segle. Crec que en aquest 

període de temps ja es pot veure si hi han tendències en quan a l’ensenyament 

de les matemàtiques, tant a nivell de didàctica com a nivell de metodologia i, a 

més, ens trobem que en aquests darrers cent anys s’ha produït una evolució 

exponencial de la tecnologia i, és més que probable, que això s’hagi reflectit 

dins les aules actuals.  

Una de les finalitats més importants que hauria de tenir un treball d’aquesta 

vessant seria fer una espècie de diagnòstic reflexiu de com s’ha arribat a 
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aquesta situació i quines són les mesures que s’estan prenent a fi d’aconseguir 

millorar, tant la percepció social com el coneixement dels alumnes de les 

matemàtiques, i amb que es pot anar més enllà. També voldria valorar si les 

noves tecnologies i les noves metodologies que tractaré aporten una millora 

significativa o amb que es pot anar millorant.  



3 
 

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Actualment, i des de fa bastants anys, les matemàtiques són una de les 

matèries que s’imparteixen tant a les escoles com als instituts més 

estigmatitzades. Això pot ser causat per diferents factors, com la seva 

complexitat o el gran nombre de gent a la qual li costen entendre els seus 

continguts, però també podem plantejar-nos que, pot ser, el problema no és 

tant de la gent en general si no de l’ensenyament d’aquesta matèria en 

particular.  

Una cosa similar ha passat durant molts anys amb l’anglès. S’ha anat veient 

que, tot i que els alumnes comencen cada cop més prest a estudiar anglès, tot i 

que cada cop es dona més importància a aquesta matèria, els resultats no són 

tot el que s’esperaven, sinó que deixen bastant a desitjar en general. S’han fet 

diferents estudis, centres com el CIS o el parlament europeu, i el seu resultat 

coincideix en que els espanyols en general tenen problemes en quan a 

l’adquisició de llengües en general, però l’anglès és el cas més greu per la 

importància que se l’hi dona a l’escola. El darrer anàlisi del CIS va donar com a 

resultat que, d’una enquesta de 2466 persones, el 59.8% ni parla, ni llegeix ni 

escriu en anglès.  

2 

Així doncs, si el que està passant no és degut a que a tothom tingui dificultats 

per les matemàtiques, podem pensar que el problema resideix en gran part a la 

forma en la qual s’expliquen les matemàtiques, la metodologia. Seguint amb 

l’exemple anterior, en els darrers anys l’ensenyament de l’anglès ha 

evolucionat d’una manera espectacular, passant d’una pura transmissió de 

coneixements gramaticals a una aplicació més pràctica de la matèria, on s’ha 

incorporat l’ús de les eines TIC per tal de poder portar a terme l’ensenyament 

                                                
2 Extret de la web: http://www.huffingtonpost.es/2017/01/04/espanoles-ingles_n_13949988.html 

http://www.huffingtonpost.es/2017/01/04/espanoles-ingles_n_13949988.html
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d’aquesta matèria i, sobretot, la pràctica de l’anglès en l’àmbit oral que era un 

dels seus punts més fluixos.  

En l’actualitat a les matemàtiques també s’està intentant innovar en quan al seu 

ensenyament, sobretot intentant establir relacions amb altres matèries que 

tinguin interès en el seu ús quotidià (física, economia, ciències socials en 

general). L’ús d’eines TIC com ara són les pissarres digitals, programari 

específic per la geometria (geogebra) i les calculadores cada cop més 

sofisticades han ajudat a que molts alumnes perdin la por per les matemàtiques 

i les considerin una matèria més interessant en la seva vessant pràctica.  

Tot i això, partim d’una situació de desafecció social i molts prejudicis cap a les 

matemàtiques, que tot i que els professors posem molt de la nostra part, 

costarà molt de superar i donar-li la volta.  
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4. DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA 

Per tal de destriar els pedagogs els quals volia tractar, em guiaré amb el que va 

ser el meu propi treball de final de grau, Didàctica de les matemàtiques del 

segle XX a l’actualitat. En aquell treball vaig tractar amb autors tant nacionals, 

en la seva majoria d’origen català, i uns quants internacionals. En aquesta 

ocasió el meu criteri serà d’aprofundir amb els pedagogs de caire nacional i 

només donar una pinzellada per veure a la resta de països que ha passat els 

darrers 100 anys i quines tendències es porten, per poder observar si hi ha 

similituds o, pel contrari, hi ha moltes diferències.  

En quant als autors Espanyols que tractaré, tenim Pere Puig Adam, Miguel de 

Guzmán i Maria Antònia Canals. D’aquests tres, a l’actualitat només queda en 

vida Maria Antònia Canals que tot i tenir 87 anys, segueix en actiu impartint 

xerrades i investigant sobre la didàctica de les matemàtiques.  

Per veure però que ha passat a l’exterior del nostre país, he escollit a Emma 

Castelnuovo, ja que considero que representa força bé quin ha estat el procés 

que ha seguit l’ensenyament en general a la resta de països europeus i per ser 

deixebla d’una de les pedagogues amb més renom d’Itàlia, Maria Montessori.  

Finalment, remarcar que aquest treball és un treball de revisió de caire més 

teòric que aplicat. Primer de tot, vull revisar el que va ser el meu treball de final 

de grau en certa mesura per poder-hi aportar els nous coneixements del màster 

i així poder-lo completar d’alguna forma.  

El treball es basa en un estudi teòric d’investigació i recerca documental, sense 

pràcticament aplicacions a l’aula de secundària, per tal de compensar aquesta 

vessant purament teòrica, també faré una comparativa entre el que eren els 

materials que s’usaven a les matemàtiques al segle passat, en contraposició 

amb les noves tecnologies que és el que marca la tendència actual. Per 

acabar, compararé el que era la gamificació amb els materials i en el que s’ha 

convertit, com una eina de gran importància i valor a l’hora d’ensenyar les 

matemàtiques. 
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     5.   AUTORS DE DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES  

5.1.  PERE PUIG ADAM 

 

Es tracta d’un brillant matemàtic nascut a Barcelona just a principi del segle XX. 

Excel·lent en qualsevol dels àmbits de la seva vida, és remarcable dir que les 

matemàtiques no van ser la seva primera elecció, sinó que primer es va 

decantar per una enginyeria. Un cop es va llicenciar en ciències exactes 

(l’actual grau de matemàtiques), va cursar el doctorat a Madrid on va treballar 

molt en l’àmbit de l’educació amb el que fou un dels seus principals mentors, 

Julio Rey Pastor, un destacat matemàtic espanyol del segle XX, força important 

per la seva contribució en quant a llibres de matemàtiques per cursar estudis 

universitaris que han estat en vigor durant molt temps. 

Gran part del treball de Puig Adam va estar dirigit a l’ensenyament de les 

matemàtiques i a la investigació sobres aquest ensenyament. Considerava la 

matemàtica com una tricotomia entre filosofia, art i ciència.  

En moltes de les conferències que va donar, es deixava entreveure en les 

seves paraules que l’ensenyament de l’època de les matemàtiques no era el 

més adient. L’ensenyament estava massa basat en la transmissió de 

coneixements sense tenir en compte que, un excés de rigor en el propi 

llenguatge, pot complicar ni tant sols saber del que s’està parlant. Podem parlar 

així d’un primer problema: El rigor. Això però ho podem considerar una 

conseqüència d’un ensenyament massa tradicional on el professor no té cap 

coneixement pedagògic i és una aixeta de coneixement, on els alumnes van 
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recollint el que va brotant i sovint, el coneixement “vessa” pels costats de 

l’alumne sense poder ser absorbit.  

Puig Adam considerava que les matemàtiques s’havien d’explicar més 

aplicades, per estudiar la realitat. Tot i això, ell era conscient de que no existeix 

un alumnat, sinó que existeixen els alumnes com a persones i existeix per tant 

una diversitat que complica la feina del docent. Per això, la seva proposta és un 

ensenyament adaptat a les necessitats psicològiques de cada alumne. També 

per això hi ha que destacar que existia un cert desfasament entre el que 

l’alumne podia concebre i el que s’explicava a classe, i per tant, era necessari 

un ajustament també en aquest aspecte.  

En quan a la feina del docent, en aquella època es seguia considerant com 

havia estat habitual que en el centre està el professor. En aquest punt és on 

Puig Adam dona més importància a la psicologia que té el professor, a la “ma 

esquerra” amb els alumnes, i no tant a la claredat que pugi tenir durant una 

exposició de coneixements.  

En quant a l’evolució dels alumne, considerava que es podia dividir en quatre 

etapes. Aquestes quatre etapes veiem que són similars als estadis de Piaget 

amb l’excepció que aquests estadis condicionarien la metodologia de 

l’ensenyament: 

a) Període d’observació → Al jardí d’infància. 

b) Període d’experimentació → A la primària. 

c) Període d’intuïció → Al batxillerat elemental. 

d) Període lògic → Al batxillerat superior. En aquest període és on s’hauria 

de desenvolupar la deducció lògica i la intuïció, abans podria ser que no 

ho entenguessin els alumnes.  

També és remarcable dir que Puig Adam considerava que el pas d’un període 

a un altre venia condicionat pels propis interessos de l’alumne, més que per 

l’edat física que tingués.  

En quan als coneixements que adquireix l’alumne, considera que el procés que 

es porta a terme no és constant, sinó que té que ser provocat per una acció. És 

a dir, perquè l’alumne aprengui té que estar motivat, molt sovint per voler 

investigar un/s fet/s, i aquesta és la principal tasca del docent. El millor mètode 
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per fer-ho sempre va defensar que era l’heurístic, però també tenia problemes 

degut a la heterogenització dels alumnes i que molt sovint, els processos eren 

massa lents. A més a més, es important fer menció de que en aquells temps ja 

tenien un dels grans problemes de la nostra època, les ràtios eren molt 

elevades i el treball en grup era més difícil de portar a terme, tot i que 

considerava que fins amb 30 alumnes per aula es podia fer.  

Per tal de sintetitzar la manera que concebia Puig Adam la didàctica i 

l’ensenyament de les matemàtiques, va fer un decàleg: 

1) La didàctica ha de ser flexible i individualitzada, per cada alumne. 

2) S’ha de partir dels principis històrics de les matemàtiques. 

3) Les matemàtiques s’han de relacionar amb la realitat. 

4) S’ha de parar compta amb els graus d’abstracció. 

5) L’ensenyament s’ha de fer a partir d’una guia del professor a l’alumne, 

oferint-li la possibilitat de descobrir el coneixement per ell mateix. 

6) S’ha d’afavorir el gust per estudiar de l’alumne. 

7) S’ha de promoure el sentit d’autocrítica de l’alumne. 

8) No s’ha d’automatitzar la solució de problemes des del principi, sinó que 

s’ha de valorar que es tingui suficient destresa. 

9) S’ha de cuidar la manera que l’alumne s’expressa, que ho faci amb 

correcció. 

10) S’ha de reforçar positivament el treball dels alumnes, donant-los 

suficients èxits.  

Així doncs, de Pere Puig Adam em quedaria amb dos trets: 

❏ Era conscient de que la forma en la qual s’explicaven les matemàtiques 

no era la més adequada i era necessari un canvi. 

❏ Les metodologies educatives van canviant i aquest canvi té que venir 

acompanyat del corresponen canvi en els programes educatius. S’han 

de relacionar més les matèries educatives amb la realitat 
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5.2.  EMMA CASTELNUOVO 

Es tracta de l’única pedagoga de la qual parlaré que no sigui espanyola, per la 

seva importància i rellevància internacional. A més, la seva llarga vida i activitat 

professional ens dona una idea de l’evolució metodològica entre d’altres de 

l’educació. 

Emma Castelnuovo va néixer a Itàlia i va ser filla i neboda de matemàtics, lo 

qual la va marcar molt en la seva trajectòria personal i laboral. La seva forma 

de pensar és molt similar a la de Pere Puig Adam, fins al punt de que a la hora 

de fer un decàleg del bon ensenyament de les matemàtiques, fa referència al 

de Puig Adam.  

El gran problema que observa de l’ensenyament de les matemàtiques en la 

seva obra La didáctica de la matemática moderna és la monotonia del seu 

ensenyament, lo qual feia que semblés una matèria mecànica sense utilitat, 

convertint-la en avorrida i llevant-li el seu significat pràctic. En el segle XX, els 

professors educacionals que havia (com avui) eren deguts tant a l’alumnat com 

al professorat. Tot i això, Castelnuovo remarca que als únics problemes que es 

prestava atenció en aquells moments eren als de programa, educatiu. En 

aquest sentit, podem dir que estava avançada a la seva època defensant que 

l’educació ha de ser cíclica i el coneixement constructiu.  

El fet de que Emma Castelnuovo fos italiana no l’afectava en quan al que 

pensava que s’havia de fer a la resta del mon. Considerava les matemàtiques 

com són, una eina universal, per lo qual opinava que no hauria d’existir una 

diferència entre el que s’explica a Espanya i el que s’explica a Itàlia o algun 

altra lloc. Això, per desgràcia veiem a l’actualitat que no és així del tot i que hi 

pot haver diferències depèn d’on s’estudiï, fins i tot depenent del professor que 

imparteixi la matèria o la metodologia que utilitzi. 

Considero que una de les distincions més interessants que fa Castelnuovo és 

entre el que ella anomena matemàtica clàssica i matemàtica moderna. La gran 

diferència entre aquestes dues visions de les matemàtiques és el procés pel 

qual s’arriba al coneixement, és a dir, mentre que la matemàtica clàssica anava 

d’allò concret cap a l’abstracció, les matemàtiques més modernes van a 

l'inrevés, particularitzant a partir d’una teoria més general.  
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En l’ensenyament que es dona a les escoles sovint es presenten resultats als 

alumnes sense cap mena de justificació. Castelnuovo considera que això no és 

correcte, sinó que l’alumne ha d’entendre que sovint per arriba a una formula o 

una teoria, això ha comportat un esforç. En aquests sentit, Castelnuovo 

valorava molt l’esforç de portar a terme un procés per a la resolució d’un 

problema, el fet que l’alumne adquirís un coneixement a partir de l’experiència i 

no a partir d’un procés únicament memorístic. 

En quan a les classes ja hem vist que la seva forma de concebre-les es 

mitjançant un procés cíclic. Encara precisa més com s’hauria de fer, deixant al 

principi que l’alumne observi més per la seva compta com un passatemps, 

després incorporant unes precisions (prendre mesures, notes, etc.) per intentar 

trobar la utilitat a les matemàtiques. A partir d’aquest moment, es quan es pot 

començar a utilitzar el mètode científic, formulant hipòtesis i intentant 

demostrar-les per, finalment, acabar donant un resultat general que el puguem 

aplicar a diferents problemes concrets.  

En el procés d’aprenentatge que proposa Castelnuovo, l’assaig error jugarà un 

paper molt important i, al final, s’aprendrà més dels errors que dels propis 

encerts. Amb aquest sistema d’aprenentatge, consider que una bona 

metodologia a utilitzar seria el treball en grups cooperatius, però també podríem 

intentar fer treball interdisciplinari amb matèries com són la física i la química, 

que porten implícites molt treball pràctic. 

L’àrea de les matemàtiques a la qual va dedicar més esforços va ser la 

geometria. Tant a l’ensenyament primari com a la secundària i al batxillerat, la 

geometria que es fa actualment és la geometria que es practicava ja a l’antiga 

Grècia. En l’actualitat, la matemàtica ha evolucionat molt però l’ensenyament 

d’aquesta àrea s’ha estancat i Castelnuovo considerava que, pot ser no amb tot 

el rigor que és degut, però moltes coses es poden introduir als alumnes de 

forma intuïtiva per veure que la geometria Euclídea no és la única geometria 

que existeix. Implícitament s’estan tractant temes com ara són la topologia de 

l’esfera o les geodèsiques, també conegudes com rectes generalitzades, i la 

minimització de distàncies entre dos punts.  
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Per acabar, voldria comentar l’exemple més conegut en quan a geometria que 

té Emma Castelnuovo, que si consideréssim les matemàtiques com a quatre 

matèries diferenciades (àlgebra, anàlisis, geometria i estadística i probabilitat), 

aquest exemple seria un possible treball interdisciplinari. Es tracta, de mesurar 

l’àrea d’un rectangle qualsevol, i per fer-ho més dinàmic, ho fa amb unes 

barretes i cordill: 

3 

D’aquesta manera, tant com anem movent les barretes, veiem que l’àrea del 

rectangle va variant, augmentant o disminuint. Es poden fer varies preguntes 

als alumnes: 

a) Quina serà l’àrea màxima del rectangle? 

b) Quina serà l’àrea mínima del rectangle? 

c) En els dos cassos, serà un rectangle? Observes cap tendència? 

Tot i ser un exemple força trivial, s’estan treballant conceptes d’anàlisis que no 

són en absolut fàcils, s’està reforçant l’idea d’àrea d’un cos geomètric i es fa 

d’una manera diferent al que normalment es fa als instituts. Ens trobem que al 

segle passat, aquesta innovació va permetre relacionar tres grans rames de les 

matemàtiques com són l’àlgebra, la geometria i l’anàlisi però mirant el present, 

                                                
3 Extret de: http://puntmat.blogspot.com.es/2014/11/les-barretes-i-lemma-castelnuovo-2.html  

http://puntmat.blogspot.com.es/2014/11/les-barretes-i-lemma-castelnuovo-2.html
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moltes d’aquestes innovacions no han arribat enlloc per l’organització de les 

aules i les classes i, sobretot, per una inèrcia del professorat que sovint té por a 

la innovació, al que es diferent a l’hora d’ensenyar.  

  



13 
 

5.3.  MARIA ANTÒNIA CANALS 

Nascuda al 1930 a Barcelona, es tracta de l’única autora de la qual tractarem 

que continua viva i en actiu a l’actualitat. Va ser la fundadora l’any 2001 del 

GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola), 

que presideix i gestiona encara avui.  

A diferència de la resta d’autors, Canals es va dedicar fonamentalment a 

l’educació primària. Tot i que el nostre interès està més centrat en la 

secundària, això ens donarà una visió de quina preparació s’hauria de donar 

als alumnes per arribar a la secundària i com s’hauria de fer aquesta preparació 

cap a la secundària.  

Per començar, Canals defensa que un professor ha de tenir per a 

l’ensenyament dos recolzaments fonamentals: 

a) Ha de conèixer i dominar amb profunditat la seva matèria. 

b) Ha de tenir bons coneixements de didàctica aplicada a la seva matèria. 

En l’actualitat, aquests dos punts segueixen suposant un problema. Sobretot en 

el primer cas, parlem de que a primària tots els mestres han passat pels 

mateixos estudis i llavors, tenir més o menys domini de la matèria és una 

qüestió purament personal, però en el cas de la secundària (i més 

concretament les matemàtiques a secundària) hi ha molts professors que han 

cursat diferents carreres, lo qual no ens assegura el domini de la matèria ni 

molt menys el domini de la didàctica per explicar-la. En aquest sentit, em 

quedaria amb una cita seva que crec que plasma molt bé el problema de 

l’ensenyament de les matemàtiques molts cops: 

 

“L’objectiu de la didàctica, en general, no és ensenyar els alumnes, sinó que els 

alumnes aprenguin”4 

 

En aquest sentit, el fet de que el professor sigui purament un contenidor de 

coneixement no assegura l’èxit en l’educació de l’alumne, doncs aquest 

ensenyament que pot fer el professor no en garanteix el seu aprenentatge.  

                                                
4 Converses matemàtiques amb Maria Antònia Canals. (2008). Pàgina 14, cita de Maria Antònia 
Canals 
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Algunes de les seves influències van ser les pedagogues Maria Montessori i 

Emma Castelnuovo. Com elles, considera que el millor aprenentatge ve de la 

pròpia experiència i de l’experimentació. Durant aquesta experimentació, s’ha 

de proveir als alumnes de materials manipulables per tal que les matemàtiques 

no siguin tant sols operacions en un paper, si no que puguin ser quelcom més 

palpable. En aquest sentit, Canals considera que l’experimentació de les 

matemàtiques amb les mans afavoreix la fonamentació de la lògica i el 

pensament, i això relacionat amb l’experiència viscuda, dona un bon 

aprenentatge als alumnes.  

En el procés d’ensenyament de les matemàtiques considera que s’ha fallat 

volent mecanitzar tots els processos, lo qual el que provoca es que perdin el 

sentit lògic i el procés pel qual s’arriba a aquell coneixement. Perquè un alumne 

hagi comprés bé un concepte, Canals diu que l’ha de saber aplicar a algun cas 

real que se l’hi doni, i per això abans ha d’haver un procés d’assoliment.  

Tant en l’ensenyament del segle passat com en l’actual, hi ha un fall que és 

intrínsec al sistema i, així com està plantejat l’ensenyament és difícil de 

solucionar: el temps per assolir els coneixements. Molts cops, el temps fa que 

el professor senti una pressió afegida i Canals considera que això empobreix 

l’ensenyament i empitjora l’aprenentatge dels alumnes, fent que sovint un 

concepte mal aprés o no entès causi un efecte bola de neu que es dugui per 

davant tota l’assignatura. En alguns cassos, això pot causar frustració als 

alumnes i fins i tot pot causar que acabi per espatllar tota la feina feta en un 

curs acadèmic.  

Canals destaca també que un altra dels problemes de les matemàtiques és 

que, en el fons, són un nou idioma, amb unes noves lletres i, per tant, si no el 

saps llegir, difícilment entendràs el seu significat. En aquest punt destaca la 

importància d’ensenyar les matemàtiques mitjançant una construcció de 

conceptes i no tant sometent tot al càlcul numèric, que pot semblar més difícil 

als alumnes.  

En quan al que ja hem comentat que l’ensenyament sovint funciona per modes, 

ella destaca la moda dels principis de la segona meitat del segle XX, que va ser 

la teoria de conjunts. En nivells baixos i temes trivials, aquesta teoria 
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funcionava molt bé i era molt comprensible, però quan arribaves als nivells 

equivalents del batxillerat actual, el llenguatge de la teoria de conjunts era 

massa complicat i va ser el seu fracàs. En aquest sentit, s’ha de tenir clar que 

el que va bé en un nivell acadèmic, no té perquè funcionar a tots els nivells, i 

aquest ha estat un dels falls que tradicionalment s’ha tingut en l’ensenyament.  

Voldria acabar fent menció als materials manipulables de Maria Antònia 

Canals, els quals tenen una clara influència d’un altre gran pedagog que va 

enfocar la seva àrea de treball a les matemàtiques, Caleb Gattegno. D’ell, 

adopta les regletes de colors per tal d’ensenyar coses tan fonamentals com són 

la multiplicació o les sumes. 

5 

En aquest sentit, les matemàtiques han de ser més manipulatives i 

experimentals, cosa que l’educació actual no acaba d’afavorir amb les noves 

tecnologies, tot i que facin les matemàtiques més visuals i intuïtives.   

                                                
5 Extret de la pàgina web: http://recursostic.educacion.es/canals/web/creditos_macanals.htm  

http://recursostic.educacion.es/canals/web/creditos_macanals.htm
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5.4.  MIGUEL DE GUZMÁN  

Nascut a Cartagena l’any 1936, va ser un dels autors de didàctica de 

matemàtiques més important del nostre país. Molts dels llibres que es van 

utilitzar en la secundària els va escriure o va col·laborar en la seva escriptura el 

propi Guzmán. 

A diferència de molts dels pedagogs o autors en didàctica de les matemàtiques, 

Miguel de Guzmán no només es va formar en matemàtiques, sinó que va 

estudiar Literatura, humanitats i filosofia abans de dedicar-se al estudi de les 

matemàtiques. 

No considerava que les matemàtiques fossin senzilles. Això suposa un factor 

diferencial important, davant la teoria d’altres autors, els quals pensaven que es 

pot trobar una manera d’explicar les matemàtiques de forma més simple. Així 

doncs, les matemàtiques pot ser que no siguin assequibles per totes les 

persones, sinó que requereixen una capacitat específica i un esforç addicional 

que pot ser d’altres matèries no necessitarien. Justifica aquesta opinió per la 

lògica darrera les matemàtiques i les construccions més complicades que, per 

exemple, la memorització que hi ha en algunes matèries.  

La seva principal i gran innovació la va fer a nivell universitari i, després, la va 

intentar traslladar a la secundària i batxillerat: la introducció dels problemes. Els 

problemes que va introduir, no eren problemes sense cap mena de context sinó 

que eren problemes enfocats cap a la investigació i per tant més interessants 

per a l’alumnat.  

Va ser mentre estudiava matemàtiques quan es va produir l’evolució cap a la 

matemàtica moderna, entre els anys 60 i 70. Els canvis introduïts com una 

major formalització algebraica i una major dependència de la teoria de conjunts 

van contribuir en gran mesura a dificultar la transmissió dels coneixements 

matemàtics d’una forma més senzilla. La corrent formalista al final, va suposar 

en molts cassos un pas enrere, empitjorant d’alguna manera l’ensenyament de 

les matemàtiques. En aquest sentit, Guzmán va nedar contra-corrent en quan a 

l’ensenyament de les matemàtiques, entenent que aquestes reformes no 

contribuïen a la millora del seu ensenyament.  
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Considera que un bon professor de matemàtiques, a banda de tenir molt 

coneixement de la seva matèria, n’ha de conèixer un poc la seva història, ja 

que molts dels avenços en matemàtiques han vingut donats per necessitats 

històriques i culturals. L’ús dels coneixements històrics dins l’aula pot ser força 

pedagògic en el sentit que dona sentit a les idees que s’exposen a classe i 

poden ajudar als alumnes a seguir el curs. Així doncs, es podria plantejar de fer 

un treball interdisciplinari de les matèries d’història i matemàtiques per tal de 

ajudar als alumnes a comprendre millor la utilitat de les matemàtiques.  

Les noves tecnologies són per ell una eina molt profitosa, a la qual s’ha 

d’intentar treure el profit, enfocat a l’ensenyament. Hem de tenir en compta en 

aquest sentit que va morir l’any 2004, quan els ordinadors començaven a 

veure’s més a les aules, però no tant com en el nivell actual que s’han convertit 

en una part quasi indispensable en l’ensenyament.  

De forma semblant a Puig Adam, considera que la millora manera d’explicar les 

matemàtiques no és mitjançant l’explicació de formules o donant problemes 

resolts, sinó mitjançant la construcció del coneixement, donant estratègies de 

resolució i practicant diferents casos. En aquest sentit, podem dir que és més 

empíric en quan a que sovint els problemes que ens dona la vida real 

requereixen experimentació i no tenen perquè sortir a la primera. Aquest 

aprenentatge podem considerar-lo com actiu, ja que s’aprèn mitjançant la 

interacció dels alumnes amb la realitat i la seva pròpia experiència. 

Un dels problemes que Guzmán va detectar en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de les matemàtiques és la comprensió del llenguatge. Això ho 

podem il·lustrar amb un exemple molt senzill, però molt clarificador: 

𝑀𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝐼  +  𝐷𝑋𝐼𝐼 =  𝑀𝐶𝐶𝑋𝐿𝐼𝐼𝐼 

                              1231 + 512 = 1743                               

Es tracta de la mateixa conta, una suma, però en un cas tenim que està 

expressada en nombres romans mentre que en l’altra, la tenim posada en el 

sistema de numeració usual de la nostra època. Amb aquest exemple el que 

m’agradaria il·lustrar és que l’autor considera que les matemàtiques són un 

idioma i, els alumnes, han d’aprendre a parlar aquest idioma. La feina del 

docent al final és la d’un traductor que va ajudant i facilitant el llenguatge per 
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facilitar-li la feina als seus aprenents i, durant els anys que es va portar a terme 

la formalització de les matemàtiques, això es va deixar molt de banda, 

complicant l’accés dels alumnes a la comprensió d’aquests conceptes. 

Així doncs, acabaria resumint que Miguel de Guzmán va viure en una època on 

la innovació en l’ensenyament de les matemàtiques que va haver va anar en 

contra dels seus principis, i la seva principal actuació va ser intentar combatre 

aquest “aire reformista” per tal d’ajudar a una millor difusió de les 

matemàtiques. Tot això, amb una visió de que les matemàtiques són un 

coneixement abstracte i força complicat, que no té perquè ser apte per totes les 

persones com si consideraven altres autors.  
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     6.   NOVES TECNOLOGIES EN L’ENSENYAMENT  

En l’ensenyament en general, la metodologia de les classes sempre ha estat 

canviant per diversos motius degut tant a modes educatives com per les noves 

tecnologies o materials que s’han anat introduint a les aules.  

El cas de les noves tecnologies ha sofert un increment exponencial en lo que 

respecta els darrers anys, en comparació al segle passat. La introducció dels 

ordinadors o tablets a les aules ha canviat la feina del docent i, per tant, la 

manera en la qual aprenen els alumnes. Molt sovint, la introducció de les noves 

tecnologies ha pogut ajudar als alumnes a comprendre conceptes poc intuïtius 

o també al professor en l’explicació de segons quins aspectes que podrien 

requerir d’un suport visual (mapa, fotografia,…) o poder fins i tot, posar 

documentals a classe perquè els alumnes poguessin escoltar l’opinió d’algun 

expert en una matèria en concret. 

Tot i que l’ús de les noves tecnologies pot suposar una innovació en 

l’ensenyament, un abús d’aquestes ens pot acabar per donar un efecte no 

desitjat, que és la desconnexió dels alumnes a l’aula i en general de la matèria.  

El cas que m’ocupa, en les matemàtiques, s’han intentat portar a terme 

innovacions mitjançant l’ús de les noves tecnologies però encara no ha acabat 

de quallar aquest canvi.  

La primera innovació que es va introduir fa força anys i la majoria d’alumnes ja 

no ho considera innovació, són les calculadores. En aquest aspecte, s’ha notat 

una gran evolució de les calculadores tradicionals a les científiques, i aquestes 

s’han anat perfeccionant molt amb els anys. 

6 

                                                
6 Imatge extreta de la web: http://tecnologiaayl.blogspot.com.es/2016/03/  

http://tecnologiaayl.blogspot.com.es/2016/03/
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Les primeres calculadores electròniques, que no requerien d’una persona fent 

les operacions com els àbacs van tenir una mida adequada per ser portades a 

les aules cap a la segona meitat del segle XX, per lo tant, no és una innovació 

tant llunyana com podria semblar. 

La gran innovació del segle passat en quan a l’ensenyament en general, i les 

matemàtiques en particular és l’ordinador a les aules. El fet de poder tenir un 

ordinador per cada alumne (o quasi cada alumne) ha fomentat que es pugui 

portar a terme a l’aula treball de recerca tant a nivell individual com a nivell de 

grup. Algunes activitats que es poden portar a terme gràcies a aquesta 

innovació són: 

- Activitats en línia auto-corregibles. 

- Recerca d’informació i treball cooperatiu a través del drive.  

- Ús de les eines de càlcul per optimitzar la nostra feina.  

En alguns aspectes com les matemàtiques, el tenir un full de càlcul projectat a 

la pissarra perquè els alumnes vegin com es té que utilitzar i quines són les 

seves avantatges, pot ajudar a un millor desenvolupament de la classe. Per 

exemple: 

 

Per fer un anàlisis de la relació que existeix entre les notes de dues matèries, 

podem agafar les notes dels propis alumnes i amb una eina en línia com es el 

google docs, anar fent un estudi dels principals estadístics observant la relació 

que pugui existir. A més, també ens permet fer un estudi gràfic, lo qual el 

professor també podria fer a la pissarra però sempre és més complicat. El gran 
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avantatge que ens donen aquests programes és que, amb molta facilitat, ens 

estalviem una gran quantitat de càlculs i treball.  

 

Aquest ha estat un petit exemple de tot el potencial que les noves tecnologies 

ens poden aportar dins l’aula. Una altra eina important que hem de fer menció 

és la pissarra interactiva o digital, fa més còmode l’ús de l’ordinador per part del 

professor durant les classes. Tot això sempre ha de venir acompanyat per una 

formació al professorat, això si, que ajudi i doni eines per tal de que incorpori 

aquestes eines a les seves classes.  

Finalment, tot i que el principal objectiu de l’ensenyament no sigui la preparació 

per al mon laboral, sinó el creixement personal i la preparació per a la vida 

diària, els docents han de ser capaços d’integrar l’ordinador i les noves 

tecnologies en el dia a dia de l’aula per ajudar als alumnes a assolir la 

competència digital, que els ajudarà també en el seu futur laboral.   
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     7.   GAMIFICACIÓ A LES MATEMÀTIQUES  

Les matemàtiques han estat popularment una matèria os en l’ensenyament. A 

pocs alumnes els agrada i, als que sí agrada, la consideren complicada i 

abstracte generalment. Considero que, en aquesta situació, introduir la 

gamificació pot ser un bon element per intentar apropar les matemàtiques als 

alumnes que més els costa.  

Entenem per gamificació7 l’ús de tècniques i entorns propis dels jocs per tal de 

motivar als alumnes i aconseguir que s’esforcin més, dinàmiques que 

s’aconsegueixen a través dels jocs. En la gamificació actual hi té molt a dir l’ús 

de les noves tecnologies, que a través de la xarxa ens permeten utilitzar 

aplicacions com ara són el Kahoot que permeten portar a termes aquestes 

dinàmiques. 

Baix la meva pròpia experiència, les matemàtiques tenen una part lúdica a la 

qual es pot treure profit, i això ho podem fer mitjançant jornades de difusió com 

són les proves cangur o petites competicions entre alumnes d’un mateix centre 

o entre centres. Les més importants que tractaré, són les proves cangur i els 

problemes a l’esprint.  

En les proves cangur, a més de fomentar les matemàtiques és usual fer unes 

activitats posteriors a la prova per tal de fer germanor entre els alumnes que 

han participat (en el cas de Menorca, a Maó tenim que s’ajunten a un mateix 

lloc per realitzar les proves diferents instituts i després es fa una gimcana).  

L’estructura de la prova són de 30 problemes, amb resposta múltiple (tipus test) 

on les 10 primeres preguntes són més fàcils i puntuen 3 punts cada una, les 10 

segons són més complicades i valen 4 punts i les últimes són les més difícils i 

valen 5 punts cada una. Apart d’això, cada pregunta malament resta un quart 

de pregunta correcta. Per tal que ningú quedi amb una puntuació negativa, es 

comença amb 30 punts, lo qual fa que la prova es valori sobre 150. Poden 

participar alumnes des de 1r d’ESO a 2n de batxillerat, però només entren a 

concurs a nivell de Balears a partir de 3r d’ESO. Entre els alumnes de 1r i 2n 

de la ESO es fa un sorteig, per la seva participació a les proves.  

                                                
7 Extret de la web: http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion  

http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion
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En quan als problemes a l’esprint8, tenim que és una activitat més a nivell de 

centre i que es pot fer en línia, no com les proves cangur que és necessari 

inscriure’s amb antelació. Cada classe en particular es pot organitzar en grups i 

intentar resoldre problemes de forma col·laborativa. El fet de que es denominin 

a l’esprint ve de que guanya el grup que introdueix a l’ordinador les solucions 

dels problemes proposats de forma correcte més ràpidament.  

En aquest cas, els problemes es reparteixen en dues branques: la branca de 

l’olivera i la branca del colom de la pau (aquests són en principi més difícils). 

Cada grup té problemes de les dues branques, així que es recomana que cada 

grup internament es subdivideixi per anar fent els dos tipus de problemes de 

forma paral·lela, ja que per arribar al repte final es necessiten les respostes 

dels problemes de la branca de l’olivera i de la branca del colom de la pau (4 i 4 

respostes respectivament) i finalment, es treballen conjuntament els dos últims 

reptes.  

Considero que aquests són dos exemples d’entre molts altres de com es pot 

innovar en les matemàtiques i/o introduir la gamificació a l’aula, per tal d’ajudar 

als alumnes a comprendre o fer interessant una matèria que històricament no 

ha tingut gaires bones crítiques.  

  

                                                
8 Extret de la web: http://www.cangur.org/esprint/index.php#info  

http://www.cangur.org/esprint/index.php#info
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8. CONCLUSIONS 

Després de la realització d’aquest treball, crec que l’elecció dels tres autors que 

he fet és prou adequada per intentar entendre els aspectes que ens han dut 

fins al moment actual de l’ensenyament de les matemàtiques. En concret, Puig 

Adam ens és representatiu de la primera meitat del segle XX, Miguel de 

Guzmán de la segona meitat, Emma Castelnuovo ens dona una visió exterior a 

la del nostre país i de tot el segle XX i, finalment, a Maria Antònia Canals la 

podem considerar un referent actual.  

La situació de l’ensenyament de les matemàtiques en la primera meitat del 

segle passat no era la més adient, considerant que era una matemàtica massa 

abstracta que s’allunyava de la realitat que vivien i podien entendre els 

alumnes. Aquest va ser el diagnòstic al qual van arribar tant Puig Adam com 

Castelnuovo, i com a resultat d’aquest problema, es veia reflectit en el fet de 

que els estudiants consideraven les matemàtiques complicades i sense gaire 

sentit.  

Aquest problema de primera meitat del segle passat es manté encara en 

l’actualitat, on una pregunta que es sol repetir a les aules dels instituts és: 

perquè serveix això? Crec que el fet de no entendre el sentit del que es fa és 

un dels problemes més greus que té l’ensenyament de les matemàtiques 

actuals i s’ha de lluitar per intentar solucionar-lo.  

Entre els canvis que ha experimentat l’ensenyament i l’educació en general 

durant el darrer segle, destacaria com a més important el canvi de perspectiva 

de que el centre de l’ensenyament, que era el professor, passa a ser l’alumne, 

donant lloc així al paidocentrisme. El fet que ara l’alumne esdevingui el pilar 

principal de la tasca educativa ha marcat un abans i un després en la història 

de l’educació, prioritzant un fet fonamental per l’aprenentatge com és la 

psicologia de cada persona i les pròpies capacitats i necessitats individuals, el 

que Howard Gardner definiria al final del segle XX com la teoria de les 

intel·ligències múltiples, entre molts d’altres autors que esdevenen fonamentals 

en els canvis educatius d’aquestes darreres dècades.  
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En el meu treball de final de grau9, on vaig tractar més autors, ja em vaig 

adonar que la crítica més comú era l’excés de formalisme, però també deien en 

la seva gran majoria que les matemàtiques eren assolibles per a tots els 

alumnes si el professor tenia uns bons coneixements de didàctica de la matèria 

que impartia. Segueixo pensant que tenir coneixements de didàctica de la teva 

matèria és essencial, però el que m’ha aportat el màster és que, personalment, 

prioritzaria tenir coneixements metodològics i, sobretot, més de com és la forma 

de pensar dels adolescents i el seu procés evolutiu que no de la pròpia 

didàctica. 

Un altre dels temes que he tractat en aquest treball de final de màster és 

l’evolució dels materials a les aules. S’ha passat sobretot de l’ús de materials 

manipulables com són les regletes de colors, a l’ús de noves tecnologies com 

els ordinadors, tablets, projector a la pissarra i pantalles interactives. Tot i que 

aquests avenços poden resultar positius en molts àmbits, crec que això en part 

pot contribuir a donar una passa endarrere en quan a l’aproximació de les 

matemàtiques a la realitat. Les matemàtiques haurien de ser una matèria a la 

qual els alumnes veiessin una utilitat en el dia a dia, i l’ús de les noves 

tecnologies pot ajudar (la gran majoria d’aparells electrònics funcionen gràcies 

a principis matemàtics) però també manipular materials i poder construir el 

propi coneixement crec que és força positiu pels alumnes. 

Una de les coses més sorprenents que m’ha aportat el màster han estat una 

gran varietat de metodologies. En aquest sentit, he tractat la gamificació, que 

personalment va ser una de les que més em va cridar l’atenció. Com he dit 

abans, que els alumnes manipulin objectes o diferents materials crec que pot 

ajudar a assolir el coneixement, a fabricar-se el propi coneixement, però també 

crec que aprendre mitjançant jocs pot afavorir que el coneixement s’impregni 

de forma més duradora. En el cas de les proves cangur, més que ajudar a 

consolidar coneixements el que pot contribuir és a fomentar el gust per la 

matèria i mitjançant la competició ajudar a que els alumnes practiquin les 

matemàtiques. 

                                                
9 Es pot consultar a: http://hdl.handle.net/2445/97801, citat a la bibliografia, numero [1]. 

http://hdl.handle.net/2445/97801
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Crec que és necessari que els professors es trobin en constant formació i 

connexió amb les noves tecnologies, sense oblidar-se però de tots els materials 

que en el passat es van utilitzar com a forma de transmetre el coneixement. És 

força important innovar a l’aula i provar noves coses que ajudin a fer les 

classes més dinàmiques. Personalment, crec que en matemàtiques, és molt 

difícil evitar metodologies tradicionals com ara són l’exposició magistral pel fet 

de que és una matèria bàsicament instrumental, i que, existeix una por a la 

innovació degut a que alguns canvis que ha hagut, com la formalització portada 

a terme durant els anys 70, no van funcionar i ha causat un immobilisme. Tot i 

això, s’ha d’intentar relacionar les matemàtiques amb la realitat i amb altres 

matèries per tal de donar-los un sentit real i així afavorir que els alumnes 

considerin la matèria com un coneixement més necessari i útil, un coneixement 

humà.  

El principal problema que pot haver tingut l’ensenyament de les matemàtiques 

considero que és que s’havia perdut de vista que la principal finalitat és ajudar 

a persones en la seva vida quotidiana i preparar per un futur laboral, però crec 

que en la situació actual podem ser optimistes en quan que s’estan intentant 

canviar la manera d’impartir les matemàtiques i en l’ensenyament en general.  
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