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Resum 

Els alumnes de secundària presenten força mancances en Geometria, una 

causa molt important són els errors comesos en l’ensenyament d’aquesta 

disciplina (Barrantes i Zapata, 2008). D'altra banda, sovint ens trobem amb algun 

grup d’alumnes que poden seguir bé els coneixements de la matèria però que 

els costa estar atents a les explicacions, es cansen, es distreuen i això acaba 

fent disminuir el seu rendiment. 

 

Per millorar aquesta situació, es vol dissenyar diverses activitats usant Scratch, 

un programa que permet fer Geometria a partir d'una programació visual i 

intuïtiva. Existeixen altres programes que permeten fer Geometria, com per 

exemple el GeoGebra, però es vol aprofitar l’ús de l’Scratch per tal de consolidar 

els coneixements, introduir els alumnes a la programació i així, presentar 

l'àlgebra de forma implícita, estimular la seva creativitat i millorar la motivació i 

l’atenció a la classe. Aquest treball es centra en l'estudi de l'Scratch, com a 

element nexe de la creativitat, la motivació, l’educació digital i els efectes en 

l'aprenentatge de la Geometria. S’ha aplicat sobre un grup particular amb les 

característiques esmentades per, posteriorment, analitzar els resultats 

mitjançant la comparativa d'una mateixa prova amb un altre grup del mateix curs, 

el qual no hagi utilitzat l'Scratch com a suport didàctic. A més, es pretén avaluar 

el grau de motivació i interès per l’aprenentatge de les matemàtiques amb l’ús 

de l’Scratch.  

Paraules clau: SCRATCH, GEOMETRIA, PENSAMENT COMPUTACIONAL, 

MOTIVACIÓ, CREATIVITAT 
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1. Introducció  

 

1.1. Justificació del tema  

 

Des de sempre, l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques no ha estat 

una tasca fàcil, essent aquesta una assignatura molt temuda (Leder i Forgasz, 

2010; Hidalgo, Maroto i Palacios, 2004) i, alhora, la que presenta actualment el 

percentatge més baix d’alumnes aprovats en tota l’etapa de secundària (Insti tut 

Avaluació i Qualitat Sistema Educatiu, 2016).  

 

Centrant l’atenció a l’ensenyament de la Geometria, malgrat la normativa 

curricular tingui un bloc destinat per a continguts de Geometria, diversos estudis 

reflexen les mancances d’aquesta disciplina: des d’un aprenentatge memorístic 

basat en “receptes” de definicions i fórmules totalment descontextualitzades 

(Gamboa i Ballestero, 2010); fins les raons, donades per professors, per què es 

deixa d’ensenyar tota la Geometria del currículum (Pérez i Guillén, 2007).  

 

Sumat a la dificultat de la pròpia disciplina, existeixen uns factors motivacionals 

i afectius que dificulten l’aprenentatge. Per una banda, el nou perfil de l’alumnat 

necessita una sobre-estimulació a l’aula, ja que té la possibilitat d’aprendre amb 

autonomia mitjançant els recursos disponibles a la xarxa (vídeos, apunts, 

exercicis resolts...). D’altra banda, un adolescent que ha fracassat en el seu 

aprenentatge i no sent el suport del professor tindrà un baix autoconcepte 

acadèmic i autoestima, els quals reduiran la seva motivació i inclús la relació 

social amb els seus companys, veient-se menys capaços i competents que la 

resta (Barca, Peralbo, Porto, Barca, Santorum i Castro, 2013).  

 

Malgrat ser cada alumne únic i diferent, la personalitat pot compartir trets comuns 

a un grup, o elements que els diferencien de la resta. Conèixer els estils de 

personalitat presents a l’aula, permet al docent respondre les necessitats de cada 

un, utilitzant diferents estratègies de motivació i ensenyament, els quals estimulin 

i s’adaptin al grup perquè el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui eficaç.  
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Referent als aspectes relacionats amb la intel·ligència, ens trobem a una època 

d’informació que fa insostenible l’educació tradicional basada en la transmissió i 

gestió (Gerver, 2012) que únicament té en compte les matemàtiques i la llengua 

per predir l’èxit escolar. A més, davant un alumnat nascut dins l’auge digital i les 

noves demandes actuals laborals,  les quals criden entorns que fomentin la 

creativitat, la col·laboració i el maneig digital (Voogt i Roblin, 2010); el professorat 

de matemàtiques veu necessari una transformació educativa que implementi  

recursos didàctics motivadors capaços de contribuir al desenvolupament de la 

competència digital dels alumnes.  

 

L’estreta relació entre la tecnologia digital i l’alumnat fa que donem per suposat 

que aquesta nova generació d’alumnes ja tenen desenvolupada aquesta 

competència. D’acord amb l’article Hablemos de estudiantes digitales y no de 

nativos digitales (Echenique, 2012), el fet de néixer a l’era digital no comporta  

tenir una major competència digital. Malgrat un alumne sigui capaç de navegar 

per la xarxa i estigui familiaritzat amb les noves tecnologies, no vol dir que 

aprofitin tots els recursos informàtics que disposen al seu abast per aprendre i 

agilitzar la resolució de problemes. Per tant, com a docents ens trobem davant 

el repte afegit de continuar amb la seva educació digital de manera transversal 

per a l’aprenentatge de la Geometria, en particular.  

 

Com a nexe potenciador dels quatre factors esmentats anteriorment (figura 1), 

sorgeix la incorporació d’una eina innovadora que permeti, no tan sols l’ús de les 

TIC1 a l’aula com una tecnologia “passiva”, merament transmissora d’informació 

i poc motivadora, sinó també que els alumnes adquireixen coneixements de la 

matèria de forma activa (Janeiro-Torres, 2016). L’Scratch ofereix l’oportunitat 

d’introduir l’alumne de forma intuïtiva al pensament computacional, mitjançant la 

creació d’una aplicació informàtica (animació, conte interactiu, videojoc…) que 

permet millorar i agilitzar l’aprenentatge de les matemàtiques, treballant aquells 

continguts i desenvolupant les competències bàsiques de la matèria.  

                                                 
1Tecnologies de la informació i la comunicació.  
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Figura 1. L'Scratch com a nexe de la creativitat, la motivació, l’educació digital i 

l’aprenentatge de la Geometria.  Font: elaboració pròpia. 

 

1.2. Descripció i seqüenciació del treball  

 

En aquest treball es vol contestar una sèrie de preguntes (figura 2) 

 Per què hem d’ensenyar programació a l’aula?  

 Quina és la realitat de l’ensenyament de la Geometria a Espanya i les Illes 

Balears?  

 És l’Scratch un element potenciador de la motivació i la creativitat?  

 Focalitzant dins la proposta pedagògica que es presenta, l’ús de l’Scratch 

pot millorar l’aprenentatge de la Geometria a secundària?  
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Figura 2. Preguntes del TFM. Font: elaboració pròpia. 

El treball es focalitza a un grup de primer de secundària amb alumnes que 

destaquen per la seva creativitat i la seva participació dins l’aula, però moltes 

ocasions la professora ha d’aturar l’activitat ja que els costa estar atents a les 

explicacions, es cansen, es distreuen i això acaba fent disminuir el seu 

rendiment. Així i tot, el seu rendiment escolar en la matèria de matemàtiques és 

gairebé el mateix que altres grups amb una actitud un poc més treballadora, 

únicament discrepant poc més de mig punt en la mitjana de la classe com il·lustra 

la taula 1.   

Grup de 1r d’ESO 

avaluat 

Nota mitjana de la 2a 

avaluació sobre 10  

Percentatge 

d’alumnes aprovats  

Grup extern a la proposta 

didàctica (24 alumnes) 

6,18  76% 

Grup d’estudi per l’ 

aplicació de la proposta 

didàctica (25 alumnes) 

5,63 62,5% 
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Taula 1. Nota mitjana i percentatge d’alumnes aprovats de la 2a avaluació dels dos grups 

d’estudi. Font: dades atorgades per la professora titular de matemàtiques dels dos grups, per 
poder dur a terme l’estudi de la proposta.   

Per canalitzar aquesta motivació, creativitat, ganes de jugar i a la mateixa vegada 

disminuir les distraccions es pretén que els alumnes utilitzin l’Scratch en la 

majoria de les sessions dedicades a la unitat didàctica de figures planes.  

 

La figura 3 mostra l’estructura del treball com una seqüència de cinc capítols 

entrellaçats per aconseguir els objectius establerts. Aquests objectius  

s’exposaran al capítol dos, seguits de l’estat de la qüestió que recolzen 

formalment la justificació del tema exposat en aquest primer capítol. El capítol 

tres recollirà la necessitat del desenvolupament del pensament computacional a 

les aules, les mancances presents a l’ensenyament de la Geometria a la 

secundària, la descripció de l’Scratch i els elements que el componen, juntament 

amb les seves aportacions a l’aula. El capítol quatre exposarà el 

desenvolupament de la proposta mitjançant un recull de diverses activitats 

creades amb Scratch, adequades al grup d’estudi, els quals després es puguin 

programar per treballar els coneixements de la unitat. En aquest mateix capítol, 

es recollirà l’avaluació de la proposta. Primer, es comprovarà el grau de 

motivació, de facilitat i interès de l’ús de l’Scratch a l’aula de matemàtiques, 

mitjançant els resultats d’un qüestionari anònim dels alumnes. Després, es 

presentarà la proposta d’un qüestionari que s’hagués dut a terme per millorar 

l’avaluació de la proposta didàctica. Finalment, es presentarà una comparativa 

dels resultats d’una mateixa prova realitzada per un altre grup del mateix curs, el 

qual no hagi utilitzat l’Scratch com a suport didàctic, per veure els efectes de 

l’Scratch en el rendiment acadèmic del grup d’estudi. El darrer capítol presentarà 

les reflexions finals com a conclusions extretes de les percepcions de la 

professora i dels resultats.  
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Figura 3. Seqüenciació del TFM. Font: elaboració pròpia. 

2. Objectius  

 

2.1.  Objectiu general  

 

L’objectiu general d’aquest treball és el següent: 

 Analitzar l’ús de l’Scratch per a la millora de l’ensenyament de la 

Geometria a primer de secundària. 

 

2.2. Objectius específics  

 

Des d’aquest objectiu general es desprenen una sèrie d’objectius específics que 

s’enumeren a continuació:  

 Demostrar la necessitat de la programació a l’aula i en particular en 

matemàtiques.  

 Identificar les mancances actuals de l’ensenyament de la Geometria a 

Espanya, particularitzant a les Illes Balears. 

 Comprovar que l’Scratch és un element que afavoreix la motivació de 

l’aprenentatge.  

 Comprovar que l’Scratch és un element que potencia la creativitat.  
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 Dissenyar una proposta pedagògica i aplicar-la al grup d’estudi de primer 

de secundària.  

 Avaluar la millora de l’aprenentatge de la Geometria al grup d’estudi amb 

l’ús de l’Scratch.  

 Avaluar el grau de motivació i interès per l’aprenentatge de les 

matemàtiques, del grup estudi, amb l’ús de l’Scratch.  

 

3. Estat de la qüestió  

 

3.1. El pensament computacional a l’aula 

 

Juan Julián Merelo, professor de la Universitat de Granada i membre de la 

Oficina de Software Lliure, va mostrar la seva opinió sobre la necessitat que els 

alumnes aprenguin programació a les aules i ho expressa en una entrevista 

oferida per Genbeta Dev (2014) on clarifica que mentre la informàtica està 

agafant cada vegada més pes a la nostra vida, l’ensenyament i els conceptes 

bàsics de programació no pareixen avançar al mateix ritme. Seguint aquesta 

línia, els últims anys hi ha hagut una tendència mundial que defensa 

l’ensenyament de la programació a tots els nivells educatius, per introduir els 

alumnes al pensament computacional (Wired, s.d.; The guardian, 2014; The New 

York Times, 2014; The Globe and Mail, 2016). Mitch Resnick, director del grup 

Lifelong Kindergarten en el MIT Media Lab, es mostra escèptic davant el terme 

“natius digitals” per referir-se a les noves generacions, sostén que les noves 

generacions saben interactuar amb les noves tecnologies, però això no 

pressuposa que les dominin: “és com si poguessin llegir però no escriure” 

(Resnick M., Let’s teach kids to code, 2012). Per tant, els estudiants han de 

comprendre que ĺ ús de la tecnologia no implica, tan sols, interactuar com a 

simples consumidors, sinó ser capaços de modificar el seu comportament per 

crear eines que resolguin problemes i realitzin les tasques que volem de la forma 

desitjada.  
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De fet, Jeannette Wing (2006) incideix que el Pensament Computacional serà 

una habilitat fonamental i utilitzada per tothom a la meitat de segle XXI, de la 

mateixa forma que la lectura, l’escriptura i l’aritmètica. A més, segons l’autora el 

pensament computacional requereix múltiples nivells d’abstracció, que 

perfeccionin el raonament matemàtic i científic focalitzat en les idees i no els 

objectes.  És a dir, el pensament computacional no és el programari o maquinari  

que agafem al nostre dia a dia, sinó d’un problema qualsevol, extreure els 

conceptes computacionals, dividir-lo en vàries parts i utilitzar l’eina adequada per 

resoldre’l. Per tant, no ensenyem a programar perquè els nostres alumnes siguin 

els millors programadors del món; de la mateixa forma que no ensenyem a llegir 

o sumar per ser els millors escriptors o matemàtics, la programació s’ha de veure 

com una eina per arribar al pensament computacional, no com un fi (Espeso, 

2017). 

 

Més enllà del conjunt de valors extra que ofereix dins l’àmbit personal, s’ha 

d’afegir una necessitat social o de projecció professional dels estudiants.  Davant 

la típica frase “la informàtica té molta sortida”, diversos informes indiquen que el 

sector TIC té un alt potencial de creixement a Espanya. Segons els indicadors 

de treball TIC a Espanya, el nombre d’ofertes en aquest sector en el primer 

trimestre del 2017 s’ha incrementat un 7% respecte el mateix període de l’any 

anterior (Redacción Ticjob, 2017). De manera paral·lela, la tecnologia tindrà un 

gran impacte en el mercat laboral, modificant els estàndards de treball de forma 

indirecta.  Pel que fa a la figura 4, s’estima que el desenvolupament tecnològic 

serà el factor amb més influència atesa la necessitat de reinventar-se i comptar 

amb persones multidisciplinàries, amb una gran capacitat d’adaptació (Adecco, 

2016).  
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Figura 4. Mitjana de l’impacte estimat de diferents factors de canvi, puntuats entre 0 i 5. Font: 

Informe Adecco sobre el futur de treball a Espanya (Adecco, 2016) 

Per a la patronal de les empreses tecnològiques, AMETIC, “la transformació 

digital s’està convertint en una estratègia fonamental; ja no es tracta de projectes 

o iniciatives puntuals, sinó d’empreses “natives digitals” ” (AMETIC, 2017, p. 29 ). 

Cal destacar que aquesta mateixa empresa va preveure que es crearien 300.000 

llocs de treball tecnològics entre 2013 i 2017 a Espanya (Rooter, 2013). Davant 

un mercat laboral més exigent quant a qualificació i competències, se l’ha d’afegir 

el gran nombre de vacants sense cobrir a causa del dèficit de talent en habilitats 

tecnològiques (Zamora, 2017). De fet, al 2015 el 70% de treballs requerien nivells 

moderats en habilitats tecnològiques (Comissió Europea, 2015) i es preveu una 

mancança de 500.000 professionals en aquest sector, l’any 2020 a Europa 

(Comissió Europea, 2017). Davant aquesta situació, la UE2 ha posat en marxa 

la Coalició de Treballs i Habilitats Digitals (Comissió Europea, 2017) per 

promoure les habilitats tecnològiques a tots els nivells, compartint iniciatives de 

bones pràctiques que inclouen l’ensenyament de la programació dins les aules. 

                                                 
2 Unió Europea 
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La Comissió Europea deixa en manifest les polítiques i les iniciatives realitzades, 

fins ara, per desenvolupar el PC3, tant a nivell internacional com a nivell nacional 

(recolzant la inclusió de la programació al currículum) (Direcció General de 

Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, 2017) en les etapes 

obligatòries. La figura 5 mostra la distribució dels països d’Europa juntament amb 

Turquia i Israel, en funció si ja han renovat el Pla d’Estudis per incorporar el PC, 

si tenen planificat incorporar-lo a breu termini, si estan construint un pla d’estudis 

que s’acostarà a llarg termini a les CC4 o tenen desenvolupat un Pla d’Estudis a 

nivell regional, com és el cas d’Espanya.  

 

D’altra banda, líders i personatges clau de la tecnologia com Bill Gates, Marck 

Zuckerberg o Max Levchin financen les activitats de  l’organització internacional 

sense ànim de lucre Code.org, amb l’objectiu de promoure la programació i el 

PC com a part de l’educació bàsica a les escoles. Sumat a aquesta iniciativa, 

també s’uneixen projectes i campanyes globals com All you need is {c<3de}, 

l’Hora del Codi (Hour of Code) o la setmana del codi (CodeWeek) per acostar les 

CC a tots els alumnes i tenir la oportunitat de crear i compartir els seus projectes. 

Seguint amb aquesta línia, algunes Comunitats Autònomes d’Espanya estan 

desenvolupant distintes iniciatives per incorporar la programació a les aules 

(Moreno, 2014).  

 

                                                 
3 Pensament Computacional 
4 Ciències de la Computació  
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Figura 5. Visió predominant de la integració del PC en l’educació obligatòria. Font: Informe sobre 

el desenvolupament del PC en l’educació obligatòria (Comissió Europea, 2017).  

Malgrat Espanya no tingui un Pla d’estudis a nivell nacional, a l’igual que altres 

països de l’UE com França, Regne Unit o Finlàndia, ha incorporat la programació 

dins el seu Pla d’estudis, accentuant en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa les noves tecnologies com a 

peça clau per produir el canvi metodològic que porti aconseguir l’objectiu de la 

millora de qualitat educativa. Contradictori a aquest argument i particularitzant a 

l’autonomia de les Illes Balears, en els Decrets pels quals s’estableixen el 

currículum d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat, no apareix cap 

assignatura relacionada directament amb la tecnologia de la informació i la 

comunicació a Primària (Decret 32, 2014; Decret 28, 2016) i, referent  a 

secundària, la Tecnologia passa a ser una assignatura específica, cursada 

obligatòriament a segon i tercer curs de l’etapa de secundària (Decret 34, 2015; 

29, 2016). De fet, la programació s’ha introduït en les assignatures de Tecnologia 

I, Tecnologia II i Tecnologia de la informació i la comunicació, pròpies de 

l’Educació Secundària i Batxillerat, mitjançant el disseny de pàgines web i la 

programació de circuits electrònics a secundària. Tot i així, no serà fins l’etapa 
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de batxillerat quan es realitzi un bloc exclusivament destinat a la programació 

(Decret 35, 2015; Decret 30, 2016).  

 

Davant una Tecnologia opcional, amb poques hores lectives setmanals, la 

Conselleria d’Educació i Universitat de Govern de les Illes Balears duu anys 

habilitant professors amb titulacions d’altres especialitats per impartir aquesta 

matèria. (Resolució núm. 1935, 2017). Amb la finalitat d’ajudar a afrontar aquesta 

matèria “moderna”  sorgeix el decàleg del bon docent de programació a l’aula, el 

qual fortifica dur el pensament computacional més enllà de les matemàtiques, 

entre altres (Espeso, 2016).  D’aquesta forma, es recolza  el desenvolupament 

del PC al vast camp de les ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques 

(STEM) (Bosch, Di Blasi, Pelem, Bergero, Carvajal i Geromini, 2011) 

proporcionant un aprenentatge més realista d’aquestes disciplines, que els animi 

a continuar la seva formació acadèmica científica i tecnològica.  

 

De fet, Weintrop, Beheshti, Horn, Orton, Jona, Trouille i Wilensky (2016) 

ressalten els beneficis que el pensament computacional aporta a aquestes 

disciplines: l’aprenentatge mutu entre el pensament computacional i el camp de 

les ciències, arribar a tots els estudiants i, a la mateixa vegada, tenir professorat 

millor especialitzat amb les pràctiques i dur una educació científica i matemàtica 

al dia amb les corrents professionals pràctiques d’aquestes àrees.  

 

3.2. L’ensenyament de la Geometria a secundaria 

 

Per afrontar l’ensenyament “tradicional” de la Geometria, caracteritzat per la 

memorització de conceptes i propietats, l’automatització de problemes i l’exclusió 

de la intuïció (López, 2003), els últims anys i amb concordança amb l’estudi de 

les “Perspectives sobre l’ensenyament de la Geometria al segle XXI” (Villani, 

1995), s’ha assenyalat el gran interès per potenciar l’ensenyament-aprenentatge 

de la Geometria a tots els nivells educatius.  
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Alsina, Burgués i Fortuny (1987) afirmen que “Avui la Geometria viu de nou un 

moment d’esplendor: tot el món reconeix la seva qualitat i la seva conveniència. 

No obstant, el debat de la seva didàctica està avui en dia obert” (p. 25).  

 

Segons Barrantes-López i  Balletbo-Fernández (2012), dels 70 articles espanyols 

analitzats de continguts relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge de la 

geometria, publicats a revistes científiques de major impacte en la darrera 

dècada, les investigacions dedicades a l’educació secundària representen el 

48%.  

 

De fet, Alsina, Fortuny i Pérez (1997) indiquen que “el gran repte és que  la 

Geometria pugui tornar a totes les aules. Però tan sols amb la complicitat  del 

professorat serà possible que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de viure “la 

seva” aventura geomètrica” (p. 23). 

 

Per tant, es deixa en manifest l’interès perquè l’ensenyament de la Geometria 

torni a “totes” les aules, mitjançant la divulgació de les experiències i 

investigacions, que plasmen les seves innovacions i resultats. (Bermejo, 2002; 

Ibáñez, 2001; Rubio, 2010).   

 

L’estudi realitzat per Pérez i Guillén (2007), revetla que actualment la Geometria 

és una matèria que agrada el professorat, ja que connecta amb el món quotidià 

i se relaciona amb altres àrees del currículum. Ara bé, segueix sense impartir-se 

per manca de temps tots els continguts esmentats al currículum, prioritzant 

l’ensenyament de la geometria plana davant la geometria sòlida.  Davant els 

avenços metodològics en l’ensenyament d’aquesta disciplina, l’ensenyament 

continua basant-se  fonamentalment entorn al llibre de text i quadern d’exercicis,  

construint esquemes conceptuals entorn a definicions i no de les experiències 

del propi alumnat (Barrantes i Zapata, 2008).  

 

Tornant a Barrantes-López i Balletbo-Fernández (2012), dels articles identificats 

dins el bloc de recursos tecnològics, un 88% pertanyen a Programes Informàtics 
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d’Ensenyament-Aprenentatge per a l’etapa de secundària. Aquestes dades 

indiquen que la computació actual ha estat un element clau per recuperar el valor 

correspost a aquesta branca de les matemàtiques. A més, a les conclusions 

d’aquest mateix article, s’aposta per un aprenentatge significatiu,  mitjançant el 

tractament de recursos tecnològics, els quals contribueixen a un ensenyament 

dinàmic, ple de moviment i elements visuals. 

 

3.2.1. La Geometria en el marc legislatiu actual 

 

Segons Aubanell (2015) “la Geometria té un paper clau en la formació de 

l’alumnat des d’una perspectiva competencial” (p. 63). De fet, l’autor ressalta que 

pràcticament una tercera part dels continguts clau que s’esmenten a l’annex 1 

del currículum de matemàtiques per a secundària (Decret 187, 2015) 

corresponen al camp de la Geometria (sentit espacial i representació de figures 

tridimensionals; figures geomètriques, característiques, propietats i processos de 

construcció; relacions i transformacions geomètriques; magnituds i mesura; i 

relacions mètriques i càlcul de mesures en figures).  

 

En el Decret 34/2015, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears apareix dins l’annex destinat a les matemàtiques:  

 

“El tercer bloc, “Geometria”, consisteix a descriure i analitzar propietats i 

relacions, i a classificar i raonar sobre formes i estructures geomètriques. 

L’aprenentatge de la geometria ha d’oferir oportunitats contínues per construir, 

dibuixar, modelitzar, mesurar o classificar d’acord amb criteris triats lliurement”. 

(p. 3) 

 

Seguidament, al mateix Decret 34 (2015) s’afirma que  “l’estudi de la geometria 

ofereix oportunitats excel·lents per establir relacions amb altres àmbits, com la 

naturalesa o el món de l’art, que no poden quedar de costat i s’hauria de 

potenciar amb exemples de la nostra comunitat autònoma”. (p.4) 
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The National Council of Teachers of Mathematics a l’informe elaborat dels 

principis i estàndards de l’educació matemàtica (2000) afirma que “la Geometria 

convida els estudiants a analitzar les característiques de les figures 

geomètriques i realitzar arguments matemàtics sobre la relació geomètrica, així 

com utilitzar la visualització, el raonament espacial i el modelatge geomètric per 

resoldre problemes”. (p. 3) 

 

Particularitzant i comparant els continguts del bloc de Geometria per a 1r de 

l’ESO (Decret  34, 2015) amb els continguts del bloc de Geometria de 6è de 

Primària (Decret 32, 2014) es pot apreciar que els continguts referents a 

triangles, quadrilàters i posició d’angles i rectes es veuen en ambdós cursos. Per 

tant, es pot dir que a 1r de l’ESO es consoliden aquests aprenentatges i 

s’afegeixen de nous, com per exemple el Teorema de Pitàgores i les seves 

aplicacions.  

 

3.2.2. La metodologia actual utilitzada en l’ensenyament de la Geometria  

 

De les orientacions metodològiques extretes del currículum de secundària de les 

Illes Balears (Decret 34, 2015), el procés d’ensenyament-aprenentatge gira 

entorn una metodologia activa de resolució de problemes i projectes 

d’investigació, amb contextos propers a l’alumnat, on descobreixen i troben les 

seves pròpies relacions entre els coneixements que ja han adquirit i el que han 

d’assolir, per construir així el seu propi coneixement.  

 

D’altra banda, el model de raonament de Van Hiele (1986) és actualment el marc 

més efectiu per organitzar l’ensenyament de la geometria en fases d’un 

aprenentatge basat en l’acumulació d’experiències adequades. Com indiquen 

Gutiérrez i Jaime (2012), les fases d’aprenentatge de Van Hiele constitueixen 

una proposta metodològica pels docents, organitzant de manera seqüenciada 

els diferents continguts d’un tema específic, per tal de facilitar i graduar el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. Primer, es troba la fase d’informació on el 

professorat informa dels coneixements i tipus de problemes que es treballaran i 
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presenta els materials que s’utilitzaran. En aquesta fase els alumnes aprenen a 

manejar el material,  adquirint els coneixements previs imprescindibles per 

començar i dur a terme l’activitat matemàtica en qüestió. Segon, es troba la fase 

d’orientació guiada on els alumnes exploren els conceptes i propietats de les 

figures geomètriques, entre altres, fent ús del material. Tercer, es troba la fase 

d’explicitació on els alumnes intercanvien i comenten les seves experiències i 

dificultats i com han aconseguit  realitzar correctament l’activitat. Quart, es troba 

la fase d’orientació lliure on els alumnes perfeccionen i consoliden els 

coneixements, aplicant-los a activitats diferents de les presentades anteriorment. 

Finalment, es troba la fase d’integració on els estudiants relacionen els nous 

coneixements amb altres camps que ja hagin estudiat prèviament.  

 

3.2.3. L’ús de les TIC en l’ensenyament de la Geometria  

 

Segons Peña (2010), en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la Geometria 

sempre han existit una sèrie de dificultats, com la manca de dinamisme, la 

dificultat en la construcció, la manca de visió espacial i la manca de motivació de 

l’alumnat.  L’autora remarca que l’ús de les TIC en l’ensenyament de la 

Geometria en secundària, pot disminuir considerablement aquestes dificultats.  

 

Actualment, es disposa de múltiples recursos tecnològics per l’ensenyament de 

la Geometria: presentacions multimèdia amb el projector i la PDI5, programes de 

Geometria Dinàmica, com el GeoGebra, Cabri-Geometrem, CaRMetal o Cabri II 

plus; programes per realitzar qüestionaris interactius, com el Clic o ThatQuiz; 

sumat a tots els recursos online disponibles, com el Projecte Descartes o les 

WebQuest.  

 

Centrant l’atenció a la Geometria Dinàmica,  aquesta ha aconseguit revolucionar 

la metodologia de la Geometria: passant del paper a una animació 2D6 i 3D7, on 

es permet interactuar amb els dissenys creats mitjançant l’exploració i la 

                                                 
5 Pissarra digital interactiva  
6 Bidimensional  
7 Tridimensional 
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modificació dels comandes per tal que l’alumne descobreixi per si mateix els 

coneixements.  

 

Un dels programes de Geometria Dinàmica més utilitzats per a secundària és el 

GeoGebra, essent aquest un programari lliure8, disponible en múltiples 

plataformes (Windows, Linux, macOS, Android i iOS). Destaca per la combinació 

d’elements de geometria, càlcul, àlgebra, estadística i elements 3D, però amb la 

flexibilitat de no necessàriament mesclar-se entre ells. El programa ofereix dos 

entorns de treball diferents molts intuïtius, una algebraica i una altra geomètrica, 

de tal manera que l’expressió de l’entorn algebraic es correspon amb la figura de 

l’entorn geomètric i viceversa.  A més, el programa disposa d’un canal en línia 

per compartir les activitats creades amb la resta d’usuaris de la comunitat 

GeoGebra, mitjançant la possibilitat de crear un compte d’usuari.  

 

Domingo i Marquès (2013) en les seves conclusions  assenyalen que l’ús de les 

TIC en la pràctica docent comporta una sèrie d’inconvenients, com problemes de 

connexió a Internet, averies o el temps de dedicació per activitat. Ara bé, entre 

les seves avantatges: facilita la renovació metodològica, permet disposar de més 

recursos, augmenta l’atenció i la motivació de l’alumnat, facilita les correccions i 

activitats col·laboradores i fomenta la competència digital.   

 

3.2.4. Mancances del procés ensenyament-aprenentatge en matemàtiques, 

emfatitzant els resultats del bloc de Geometria 

 

Dels resultats globals en matemàtiques de la prova PISA 2015, s’extreu que la 

puntuació de les Illes Balears (476) està per davall del conjunt d’Espanya (486), 

encara que la diferència no sigui estadísticament significativa. A més, el  

percentatge d’alumnes ressagats en matemàtiques representa el 24.75% a les 

Illes Balears, d’acord amb els resultats de l’Informe PISA 2015 (Ministerio de 

educación, 2016, p. 92).  

                                                 
8 Es refereix a la llibertat dels ususaris per executar, copiar, estudiar, distribuir, canviar i millorar 

el programari.  
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D’altra banda, cal destacar que tant la puntuació d’Espanya com la de les Illes 

Balears, segueixen estant per davall de la mitjana de la OCDE (490) i la mitjana 

de la UE (493). Fent una petita comparació dels resultats obtinguts a les Illes 

Balears en PISA 2009, 2012 i 2015,  la figura 6 confirma que els resultats de 

PISA 2015 supera en 10 punts als de PISA 2009. Ara bé, els resultats de PISA 

2015 i 2012 són molts similars i dit augment no és estadísticament significatiu. 

(Institut Avaluació i Qualitat Sistema Educatiu, 2016).  

 

Figura 6. Evolució dels resultats de l’avaluació PISA a les Illes Balears. Font: Resultats de PISA 

2015 Illes Balears (Institut Avaluació i Qualitat Sistema Educatiu, 2016).  

Anton Aubanell i Pou, antic membre de la Direcció General d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat de Catalunya, va elaborar l’informe 

“Orientacions pràctiques per a la millora de la Geometria” (2015) on analitza 

l’avaluació de 4t d’ESO de l’any 2015 del bloc corresponent a Geometria,  en la 

qual es va obtenir una mitjana de més de 16 punts per sota la mitjana global, a 

més de presentar el percentatge més gran d’alumnes ressagats en aquest bloc 

(41,3%, més de 25 punts per sobre del percentatge en els resultats globals de la 

matèria) i el percentatge més baix d’alumnat amb altes competències en aquest 

bloc (14,5%, més de 14 punts per sota el percentatge en els resultats globals de 

la matèria). Segons l’autor, aquesta tendència també s’ha fet notar en les proves 

PISA de forma més moderada, essent aquest bloc el que presenta pitjors 

resultats. Analitzant aquests resultats, es clarifica on estan els problemes més 
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importants de l’ensenyament en matemàtiques. De fet, les baixes puntuacions 

obtingudes empitjoren significativament els resultats a nivell global de les 

mateixes proves. Per tant, una millora dels resultats en aquest bloc comportaria 

una millora global de la competència matemàtica de l’alumnat avaluat.  

 

A les Illes Balears, dels resultats globals obtinguts en l’avaluació de la 

competència matemàtica de les proves IAQSE a 2n d’ESO, realitzada durant el 

curs 2013-2014, el bloc de Geometria va obtenir una mitjana de 57 punts sobre 

cent, el qual supera en més de 11 punts els resultats globals d’aquesta matèria. 

Fent una petita evolució històrica sobre els resultats obtinguts en aquest bloc, cal 

mencionar que els resultats en Geometria han millorat amb més de 24 punts 

sobre els resultats obtinguts en aquest mateix bloc el curs 2011-2012.  

 

Malgrat els resultats en Geometria hagin millorat considerablement, els últims 

quatre informes disponibles de les proves no mostren diferències significatives 

en els resultats globals de matemàtiques. De fet, els resultats obtinguts en les 

proves IAQSE 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 i 2013-2014 confirmen que 

aproximadament un 60% de l’alumnat no consolida aquesta competència, 

predominat el grau de consolidació intermedi baix a totes elles (Institut Avaluació 

i Qualitat Sistema Educatiu, 2016, 2013, 2011, 2010).   

 

3.3. L’Scratch  

 

3.3.1. Què és l’Scratch?  

 

Scratch és un llenguatge de programació visual creat pel laboratori Media Lab 

del MIT l’any 2003 (Scratch, s.d.) permet a l’usuari crear contes interactius, jocs 

i animacions i compartir-les amb tot el món mitjançant la seva comunitat en línia.  

La plataforma és gratuïta, multillenguatge i té disponible la versió online, la qual 

permet utilitzar l’Scratch des d’un navegador a Internet, o bé la versió sense 

connexió, disponible per a qualsevol sistema operatiu, la qual permet utilitzar tota 
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la plataforma sense fer ús de la connexió a Internet, una vegada instal·lada a 

l’ordinador.  

 

La interfície es divideix en tres àrees: l’escenari amb els resultats de l’animació, 

els objectes i la part de programació. L’usuari té la possibilitat de dibuixar els 

seus propis objectes manualment o inserir-los des de la biblioteca d’objectes 

(escenaris de pantalla, objectes i personatges) que conté Scratch. Una vegada 

seleccionat l’objecte, es poden aplicar les instruccions desitjades.  

 

L’entorn de programació es divideix en categories, classificades per colors 

segons el tipus d’instrucció. Les instruccions es presenten en forma de bloc, el 

desenvolupador va col·locant les instruccions assemblant les unes amb les altres 

com mostra la figura 7. 

 

Figura 7. Exemple de blocs d’instrucció. Font: elaboració pròpia. 

El disseny en bloc del llenguatge de programació d’Scratch és un llenguatge 

visual que evita errors de sintaxis en l’escriptura de línies de programació; permet 

a l’estudiant centrar-se en l’algoritme i deixa espai a la imaginació amb 

l’oportunitat de crear qualsevol tipus d’activitat personalitzada amb recursos 

multimèdia. (Resnick, Maloney, Monroy-Hernández, Rusk, Eastmond, Brennan, 

Millner, Rosenbaum, Silverman i Kalafay, 2009; Resnick, 2012). A més, el 

programa inclou dues pestanyes addicionals a les pròpies de programació, 

vestits i sons, per poder crear diversos efectes i inserir so i música a les seves 

animacions.  

 

3.3.2.  L’Scratch com a element potenciador de la creativitat i la motivació  

de l’aprenentatge 
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Ken Robinson, educador britànic reconegut a nivell mundial com a expert en 

assumptes relacionats amb la creativitat, la qualitat i la innovació educativa, 

sostén en la seva conferència Les escoles maten la creativitat?, que la creativitat 

és tan important com l’alfabetització (Robinson, Do schools kill creativity?, 2006). 

De fet, l’educador assegura que l’error forma part de l’aprenentatge. Per tant, si 

el sistema educatiu no tolera l’error, l’alumne creix a un entorn que no li deixa 

experimentar i com a conseqüència perd la seva creativitat. A més, en la seva 

conferència A iniciar la revolució de l’aprenentatge, deixa entreveure com 

l’educació està allunyant a les persones del seu talent natural, reclamant una 

revolució que acabi amb les reformes educatives basades en la linealitat i el 

conformisme; i creï escenaris d’aprenentatge que afavoreixin la diversitat de 

talents, permetent que la passió i l’enginy dels estudiants brollin i es desenvolupin 

sense por (Robinson, Bring on the learning revolution, 2010) 

 

Referent a la motivació,  és un dels conceptes clau en la literatura dels videojocs 

educatius. Cada vegada són més els estudis que mostren que els jocs milloren 

la motivació de l’estudiant (Cordova i Lepper, 1996; Tüzun, Yilmaz-Sollu, 

Karakus, Inal i Kizilkaya, 2009; Burguillo, 2010; Wouters, van Nimwegen, van 

Oostendorp i van der Spek, 2013). Segons Vos, van der Meijden i Denessen 

(2011) la construcció del joc resulta ser més motivador i estimula un entorn 

d’aprenentatge actiu, molt més significatiu que el simple fet de jugar al joc, ja que 

l’alumne se sent molt més implicat i, com a conseqüència, augmenta la seva 

motivació intrínseca.  

 

Davant la cridada d’una experiència significativa motivadora, l’Scratch aposta per 

la diversitat i la creativitat, essent l’alumne el que dissenya les històries dels 

personatges i experimenta, sense por a equivocar-se,  indicant les accions que 

duran a terme els seus personatges amb el simple objectiu de divertir-se creant 

i jugant amb el seu joc o animació. A més, l’estudi elaborat per Nikou i 

Economides (2011) afirma que l’ús de l’Scratch augmenta la motivació dels 

estudiants,  la qual prové exclusivament de recompenses intrínseques (curiositat, 
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domini, repte) relacionades amb la programació; la capacitat d’aprendre a 

aprendre dels estudiants. Cal destacar que en aquest mateix estudi, els 

estudiants creuen que tenen més control del seu aprenentatge i per això, aposten 

pel seu ús per obtenir millors resultats.   

 

3.3.3.  L’Scratch com a recurs transversal  

 

Segons Vázquez-Cano i Ferrer (2015) l’Scratch permet el desenvolupament de 

forma interdisciplinària i treballa simultàniament habilitats des del pensament 

crític fins a socials (Scaffidi i Chambers, 2012) i contribueix directament amb 

l’adquisició de les competències clau (Vázquez-Cano, Sevillano-García i 

Méndez-Pérez, 2011; Vázquez-Cano i Sevillano-García, 2011) següents:  

 Competència en comunicació lingüística (CCL): els estudiants 

aconsegueixen expressar-se d’una forma creativa i atractiva que 

discerneix a l’expressió tradicional escrita.  

 Tractament de la informació i competència digital (TICD): l’estudiant amb 

la diversitat d’informació treballades estimula la reflexió i el pensament 

crític.  

 Identificació de problemes (IP), plantejament d’hipòtesis i solucions 

mitjançant la divisió en blocs de tot el procés en petites passes.  

 Desenvolupament de capacitats creatives (CC) i la curiositat intel·lectual 

mitjançant l’ample ventall d’activitats innovadores plantejades des de 

diferents punts de vista.  

 Competència social i ciutadana (CSC) gràcies a la possibilitat de compartir 

les activitats creades, la qual cosa fomenta la discussió i el debat entre els 

estudiants  

 Competència per aprendre a aprendre (CAA) mitjançant la comprovació i 

la detecció dels errors a cada passa, es fomenta la capacitat d’afrontar 

situacions problemàtiques i buscar la manera de solucionar-les per, 

posteriorment, fer una crítica constructiva utilitzant el raonament lògic i 

sistemàtic.  
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A partir de les habilitats esmentades i en relació a l’aprenentatge de les 

matemàtiques, l’Scratch permet a l’alumne desenvolupar el pensament algebraic 

mitjançant la introducció de variables, de forma implícita i simultània al 

pensament abstracte, pròpia de la programació del algorisme, i enforteix la presa 

de decisions en problemes quotidians d’aplicació. 

 

4. Desenvolupament de la proposta  

 

4.1. Contextualització  

 

Aquesta unitat didàctica s’ha dissenyat per la seva aplicació a un grup de primer 

de secundària d’un centre públic situat a Santa Maria del Camí, municipi de 

Mallorca. Per la seva localització, compta amb un alumnat procedent 

principalment del mateix poble i del poble adjacent, Santa Eugènia. L’alumnat 

dels dos grups d’estudi en qüestió és majoritàriament mallorquí, encara que hi 

ha 4 alumnes (d’un total de 49) d’origen estranger, provinent de Sud-amèrica i 

països d’Europa de l’Est. L’idioma utilitzat per la majoria dels alumnes és el 

català, encara que hi ha un petit percentatge d’alumnes castellanoparlants, els 

quals no presenten cap tipus de dificultat per seguir les classes en català.  

 

El Centre on s’ha aplicat la proposta didàctica, es caracteritza per ser petit i 

familiar, amb una mitjana aproximada de 300 alumnes, impartint-se únicament 

l’etapa d’Educació Secundària. A primer de secundària, la matèria de 

matemàtiques es desdobla juntament amb la d’anglès una de les tres sessions 

setmanals dedicades per aquestes dues matèries. Les infraestructures del centre 

no es poden considerar del tot adequades, tenint en compte que l’espai 

disponible per impartir les classes és limitat; habilitant-se tres aules prefabricades 

fora de l’institut, les quals no disposen de cap recurs tecnològic. Ara bé, les aules 

dins l’edifici sí disposen de recursos tecnològics per poder aplicar la proposta 

didàctica en qüestió (Internet sense fils, mini-portàtils per cada alumne, PDI, 

projector i un ordinador de sobretaula per aula).   
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Donats els recursos tecnològics que presenta el centre, la professora titular de 

matemàtiques dels dos grups ha estat incorporant gradualment l’ús de 

plataformes tecnològiques com a suport didàctic (Google Classroom 

(https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/classroom/) , 

qüestionaris i rúbriques online, ThatQuiz (https://www.thatquiz.org/es/) i 

GeoGebra (https://www.geogebra.org/cms/)) dedicant, com a mínim, la classe de 

desdoblament setmanal pel seu ús. Per tant, l’alumnat de primer de secundària  

ja està familiaritzat amb l’ús de les noves tecnologies dins l’aula de matemàtiques 

i manegen amb destresa habilitats bàsiques d’ordinadors com accedir, penjar i 

desar fitxers a un portal d’allotjament digital, buscar, visualitzar i extreure 

informació d’Internet o escriure a un document de text.  

 

El grup d’estudi on s’ha aplicat la proposta didàctica està format per 25 alumnes, 

dels quals hi ha 12 nins i 13 nines. No hi ha cap alumne  que presenti NESE9 a 

l’àrea de matemàtiques en aquest grup. El grup extern a la proposta didàctica, 

utilitzat únicament per l’avaluació d’aquesta, està format per 24 alumnes dels 

quals 12 són nins i 12 són nines. Aquest grup presenta un alumne amb NESE a 

matemàtiques, a qui se li aplica una adaptació curricular en els exàmens.  

 

4.2. Proposta didàctica 

 

4.2.1. Continguts, objectius i competències clau 

 

Per poder dur a terme la proposta, es va considerar oportú realitzar una unitat 

didàctica destinada únicament a triangles i quadrilàters. Anteriorment a aquesta 

unitat, els alumnes del grup d’estudi havien iniciat el bloc de Geometria amb la 

unitat d’elements bàsics de Geometria: angles i rectes. La fragmentació de la 

Geometria plana en aquestes dues figures elementals: triangles i quadrilàters, 

ajudarà  a realitzar un anàlisi exhaustiu dels efectes de l’Scratch en la 

consolidació de coneixements de Geometria, anteriorment tractats el curs 

                                                 
9 Necessitats Educatives de Suport Específic  

https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/classroom/
https://www.thatquiz.org/es/
https://www.geogebra.org/cms/
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anterior i altres completament nous com el teorema de Pitàgores i les seves 

aplicacions.  

 

Els continguts, objectius i competències clau tractats en la proposta, es duran a 

terme seguint l’establert al currículum de matemàtiques per l’Educació 

Secundària Obligatòria a les Illes Balears (Decret 34, 2015).  

 

Els continguts s’engloben dins el bloc 1 destinat a processos, mètodes i actituds, 

juntament amb el bloc 3 de Geometria, essent els següents: 

 

a) Planificació del procés de resolució de problemes.  

b) Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge adequat, 

reformulació del problema, resolució de subproblemes i inici per casos 

particulars senzills.  

c) Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds adequades 

i afrontar les dificultats pròpies del treball científic.  

d) Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per:  

a. Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les. 

b. Facilitar la comprensió de propietats geomètriques.  

c. Dissenyar simulacions sobre situacions matemàtiques diverses.  

d. Comunicar i compartir, en entorns apropiats, la informació i les 

idees matemàtiques.  

e) Figures planes elementals: triangles i quadrilàters.  

f) Classificacions de triangles i quadrilàters. Propietats i relacions. 

g) Càlcul d’àrees i perímetres de triangles i quadrilàters. Càlcul d’àrees per 

descomposició de figures simples.  

h) Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació geomètrica i 

aplicacions.  

 

D’altra banda, els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta proposta 

són els següents:  
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a) Potenciar la competència digital mitjançant la introducció a la codificació.  

b) Introduir la programació com una eina per crear jocs interactius aplicats a 

la Geometria, potenciar la creativitat i la motivació a l’aula de 

matemàtiques i desenvolupar el pensament computacional.  

c) Introduir de manera implícita el bloc d’àlgebra, a partir del significat de 

variable i la seva implementació a les aplicacions dissenyades.  

d) Reconèixer i descriure els triangles i quadrilàters.  

e) Conèixer les propietats dels triangles i classificar-los atenent tant els seus 

costats com els seus angles.  

f) Classificar els quadrilàters i els paral·lelograms atenent el paral·lelisme 

entre els seus costats i coneixent les seves propietats referent a angles, 

costats i diagonals.  

g) Calcular perímetres i àrees de triangles i quadrilàters.  

h) Calcular perímetres i àrees descomponent figures compostes en triangles 

i quadrilàters.  

i) Resoldre problemes relacionats amb longituds, perímetres i superfícies en 

contextos reals, utilitzant les propietats dels triangles i quadrilàters.  

j) Aplicar el teorema de Pitàgores per calcular longituds desconegudes en 

la resolució de triangles, en contextos geomètrics o en contextos reals.  

k) Aprendre a treballar en grup cooperatiu.  

l) Fomentar el debat i facilitar la comprensió de coneixements geomètrics a 

través de la comunicació i la compartició d’idees i creacions.   

m) Adquirir i desenvolupar el pensament computacional mitjançant la 

interacció amb els companys davant la informació, comentant-la, 

classificant-la i ordenant-la per tal de descobrir el coneixement per ells 

mateixos.  

n) Augmentar l’autoconfiança en les pròpies capacitats a través de la presa 

de decisions, l’assaig i l’error.  

o) Recrear objectes geomètrics amb eines tecnològiques interactives amb 

autonomia per comprendre les propietats geomètriques i utilitzar-les en 

els dissenys.  



27 
 

p) Aprendre a dissenyar simulacions amb Scratch, aplicades a coneixements 

geomètrics.  

D’acord amb aquests objectius, es treballen totes les competències clau 

esmentades a l’apartat 3.3.3. d’aquest treball, juntament amb la competència 

matemàtica i competències bàsiques en tecnologia, mitjançant la realització de 

les activitats de la proposta.  

 

4.2.2. Planificació i metodologia  

 

Aquesta unitat didàctica s’ha desenvolupat al llarg de 4 setmanes, dins les quals 

s’han combinat quatre tipus d’activats diferents: introductòries, 

desenvolupament, correcció i consolidació.  

 

D’acord amb la proposta, s’ha focalitzat l’ús de l’Scratch exclusivament a les 

activitats de consolidació. L’Scratch permet a l’alumne reconstruir els 

coneixements apresos durant les activitats de desenvolupament d’una manera 

activa, participativa i divertida; deixant de banda els exercicis de llibre i les fitxes 

de suport i ampliació “tradicionals” utilitzades freqüentment per aquesta tasca.  

 

Per dur a terme aquesta metodologia interactiva, els alumnes han treballat 

cooperativament en parelles i grups de 4 i 5 persones durant totes les activitats 

dissenyades. El treball cooperatiu permet, per una banda organitzar-se i repartir-

se amb autonomia les tasques a realitzar en cada videojoc o conte interactiu i 

per l’altra, formular i resoldre dubtes de forma col·laboradora, per tal de construir 

i compartir coneixements.  

 

Malgrat en el grup d’estudi no hagi cap alumne amb NESE en matemàtiques i la 

classe estigui familiaritzada amb l’ús de les TIC a l’aula de matemàtiques, no es 

té un coneixement previ sobre quin alumne té més desenvolupat el pensament 

computacional. De fet, un alumne considerat molt bo en matemàtiques pot tenir 

més dificultat per manejar ordinadors o integrar-se a la codificació; o al contrari , 

pot haver alumnes ressagats en matemàtiques que s’adaptin millor a aquest estil 
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d’aprenentatge i avancin molt ràpidament. Per pal·liar amb aquest possible 

problema s’han adoptat les dues mesures següents:  

 

 Llibertat per escollir els integrants de cada grup. S’ha de tenir en compte 

que un alumne, a l’igual que la resta de persones, trien els seus companys 

de joc lliurement. Per tant, no es pot forçar a un alumne a jugar amb qui 

no desitja; de lo contrari, únicament s’aconseguiria crear un clima 

incòmode en el grup. Adoptant aquesta mesura es pretén, per una banda 

augmentar la motivació per jugar i per l’altra, fomentar un clima agradable 

on l’alumne tingui l’autoconfiança suficient per expressar les seves idees 

i demanar, si cal, ajuda els seus companys, sense por al rebuig.  

 Establir una temporització suficientment flexible per respectar tots els 

ritmes d’aprenentatge presents a l’aula i assegurar que tots puguin acabar 

el seu videojoc o conte interactiu a temps.  

 

La professora ha estat gestor i guia de totes les activitats realitzades diàriament 

pels alumnes, sense intervenir de manera magistral i facilitant el procés 

d’aprenentatge a través de les preguntes i dubtes dels alumnes. El paper de guia 

pretén ajudar els alumnes a plasmar les seves idees creatives en el món de la 

programació, potenciant el descobriment i el pensament crític a partir de l’assaig 

i l’error, per tal de disminuir progressivament la seva intervenció a mesura que 

avancen en els seus coneixements.  

 

Les activitats de consolidació utilitzades en la proposta es varen realitzar en un 

total de 7 sessions de 55 minuts cada una, de les 12 disponibles per dur a terme 

aquesta unitat didàctica.   

 

4.2.3. Activitats  

  

Durant totes les activitats realitzades cada alumne va disposar dels materials i 

recursos següents:  
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 Mini-portàtil amb accés a la xarxa sense fils del centre, el qual tingui 

instal·lat prèviament a la realització de les activitats els programes 

GeoGebra i Scratch. D’aquesta forma s’eviten possibles problemes de 

connexió a Internet.  

 Quadern de notes, llapis i bolígraf (opcional).  

 

Per poder exercir el paper de guia i gestor, la professora va disposar durant totes 

les activitats dels materials i recursos següents:  

 

 Projector 

 PDI 

 Ordinador amb xarxa d’àrea local, la qual permet disposar de connexió a 

Internet encara que caigui la xarxa sense fils del centre 

 Pissarra convencional de guix o retolador 

 Equip de so 

 

Cada grup va realitzar tres activitats, seqüenciades i dividides en tres blocs 

diferents:  

 

 Acostant-nos a la programació: aquest bloc recull una activitat comuna,  

totalment guiada, per presentar els tipus d’instruccions i el gran ventall de 

possibilitats que ofereix la programació amb Scratch.  

 Programant la nostra creació: aquest bloc recull una activitat de disseny 

lliure, amb l’únic requisit de treballar els continguts preestablerts per la 

professora en l’activitat en qüestió.  

 Aprenent a través del joc: en aquest bloc els alumnes juguen amb els 

videojocs i contes creats pels seus companys.  

 

La seqüenciació de les activitats es va dissenyar seguint les fases 

d’aprenentatge de Van Hiele (1986). Durant el desenvolupament de l’activitat del 

primer bloc es varen implementar la fase d’informació, orientació guiada i 

explicitació, en les quals els alumnes primer, jugaven amb el conte de la 
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professora i així, se’ls mostrava els continguts que treballarien. Després, guiats 

per la professora dissenyaven des del principi l’algorisme i el mateix conte 

interactiu, compartint les dificultats i dubtes que anaven sorgint amb els 

companys i la professora. Les activitats desenvolupades en el segon i tercer bloc, 

corresponen a les fases d’orientació lliure i integració, on els alumnes consoliden, 

apliquen els coneixements apresos amb el disseny, la creació i, posteriorment, 

el joc dels videojocs i contes interactius, relacionant els coneixements apresos 

amb altres àrees de matemàtiques, com en aquest cas l’àlgebra.  

 

Per ajudar els alumnes a agafar idees sobre el tipus d’activitat que podien 

dissenyar, la professora va mostrar projectes, ja elaborats per altra gent, amb 

Scratch. A més, se’ls va aconsellar possibles projectes senzills, els quals no 

implicaven una càrrega de treball massa extensa i resultaven òptims per introduir 

l’alumne a la codificació.  

 

En conjunt i per decisió pròpia, els alumnes varen decidir realitzar la mateixa 

activitat cada dos grups, les quals recollien els mateixos continguts però dissenys 

totalment diferents. Per tant, es varen realitzar un total de 4 activitats diferents: 2 

contes interactius i 2 videojocs.   

  

A continuació, es detallen les activitats elaborades amb Scratch:  

Acostant-nos a la programació 

Activitat 0: En Simba aprèn Geometria 

Continguts:  

b, d-a, d-b, d-d, e, f, g 

 

Objectius: 

tots excepte 

h, i, j, k, n, o, 

p 

 

Competències clau:  

totes 

Temporització: 3 sessions de 55 minuts 

Desenvolupament de l’activitat 

1a sessió  
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Durant la primera sessió, els alumnes, disposats en parelles, a través de 

Google Classroom obrien l'enllaç que reconduïa al conte interactiu, dissenyat 

prèviament pel professor.  

Una vegada tots tenien obert el conte, es va deixar 15 minuts perquè els 

alumnes juguessin amb el conte i així, es familiaritzessin amb la plataforma 

Scratch.  

A continuació, la professora va mostrar (fent ús de la PDI, l’ordinador de 

sobretaula i el projector) el codi del conte. Durant la resta de la sessió i amb 

l’ajuda dels alumnes, la professora extreia les passes utilitzades en el disseny 

del conte i anotava a la pissarra les idees i instruccions clau, fins a aconseguir 

crear el mapa conceptual de la figura 8, basat en l’algorisme emprat en cada 

episodi. L’algorisme es dissenyava seguint el mateix estil, en bloc i colors, de 

les instruccions d’Scratch, per ajudar a comprendre els diferents elements 

visuals i intuïtius que ofereix el programa.  

2a i 3a sessió  

Durant els 15 primers minuts de la 2a sessió, la professora va presentar les 

interfícies i els elements bàsics d’Scratch, a través de senzilles comandes de 

moviment, per tal d’ ajudar els alumnes a agafar soltesa amb el programa.  

A continuació, cada parella, seguint l’algorisme elaborat la sessió anterior i 

guiats per la professora, construïen el conte interactiu passa a passa, deixant 

total llibertat per escollir els objectes, les qüestions, disfresses i sons utilitzats. 

La professora definia i explicava l’ús dels diferents tipus de comandes 

necessàries, deixant suficient temps a l’alumne per comprovar el seu 

funcionament.  

La professora va compartir amb els alumnes a través de Google Classroom 

les imatges utilitzades en el seu disseny. D’aquesta forma, els alumnes tenien 

la possibilitat d’importar els mateixos objectes al programa; o de lo contrari , 

elaborar els seus propis objectes amb Scratch o un altre programa de 

Geometria dinàmica.  

Aprofitant que els alumnes havien après a utilitzar el GeoGebra durant 

l’anterior unitat destinada al bloc de Geometria, la majoria dels alumnes es 
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decidiren a crear els seus propis objectes amb aquest programa, per després 

importar-los a l’Scratch. 

Enllaç a la comunitat Scratch amb el conte interactiu creat per la professora:  

https://scratch.mit.edu/projects/169031312/  

 

 

Figura 8. Mapa conceptual de l’algorisme del conte: En Simba aprèn Geometria. Font: elaboració 

pròpia.  

Les diferents interfícies de la plataforma Scratch: codificació, objectes i escenari 

interactiu, es mostren a la figura 9.  

https://scratch.mit.edu/projects/169031312/
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Figura 9. Imatge del conte interactiu: En Simba aprèn Geometria. Font: elaboració pròpia.  

 

Programant la nostra creació 

Activitat 1: Memory geomètric 

Continguts:  

tots excepte h 
 

Objectius: 

tots excepte 

e, i, j 

 

Competències clau:  

Totes  

Temporització: 3 sessions de 55 minuts 

Desenvolupament de l’activitat 

1a sessió  

Durant la primera sessió, els alumnes, disposats en grups de 4 i 5 persones, 

compartien les seves idees per dissenyar el videojoc. 

Una vegada havien arribat a un consens de les figures geomètriques que 

utilitzarien i les seves preguntes, cada grup esquematitzava les passes i 

accions que realitzarien els diferents objectes i personatges, elaborant així 

l’algorisme del seu programa.  

Els alumnes que acabaren el disseny de l’algorisme, començaren a repartir-se 

les tasques a realitzar cadascú individualment per les properes sessions.   

2a i 3a sessió  

Cada integrant del grup es va encarregar d’elaborar una parella de cartes. 

Cada alumne creava una figura geomètrica, en la qual es podien visualitzar les 
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dades necessàries per després, emparellar-la amb la carta que mostrés la 

seva solució.  

Una vegada acabat el disseny de les cartes, els alumnes compartien els seus 

objectes (a través d’un servei d’allotjament de fitxers com el Drive) per  

importar-los a un dels ordinadors i així, començar a programar el videojoc.  

El videojoc escollit pels alumnes va ser un joc d’emparellament. El joc comença 

amb sis cartes voltejades, de forma que quan l’usuari premi damunt una de les 

cartes, aquesta es volta mostrant una figura o un resultat. Es tracta d’anar 

emparellant les figures geomètriques amb el càlcul de la seva àrea o perímetre, 

fins aconseguir fer totes les parelles.  

Cal destacar que ambdós grups encarregats de realitzar aquest videojoc, 

varen decidir crear les figures geomètriques amb Geogebra, per després 

importar-los a l’Scratch 

Enllaç a la comunitat Scratch amb un dels videojocs creats pels alumnes:  

https://scratch.mit.edu/projects/169030934/  

La figura 10 mostra els diferents escenaris del videojoc: Memory geomètric,  

dissenyat per un dels grups. 

 

Figura 10. Imatge del videojoc: Memory geomètric. Font: elaboració per alumnes del grup d’estudi  

de l’IES Santa Maria.  

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/169030934/
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Programant la nostra creació 

Activitat 2: Classificació de triangles i quadrilàters 

Continguts:  

tots excepte g, h 

 

Objectius: 

tots excepte 

g, h, i, j,  

 

Competències clau:  

totes 

Temporització: 3 sessions de 55 minuts 

Desenvolupament de l’activitat 

1a sessió  

Durant la primera sessió, els alumnes, disposats en grups de 4 i 5 persones, 

compartien les seves idees per dissenyar el videojoc. 

Una vegada havien arribat a un consens de les figures geomètriques, els 

personatges i les preguntes que utilitzarien, cada grup esquematitzava les 

passes i accions que realitzarien els diferents objectes i personatges, elaborant 

així l’algorisme del seu programa.  

Els alumnes que acabaren el disseny de l’algorisme, començaren a repartir-se 

les tasques a realitzar cadascú individualment per les properes sessions.   

2a i 3a sessió 

Cada integrant del grup es va encarregar d’elaborar 3 figures geomètriques 

diferents.  

Una vegada acabat el disseny de les figures, els alumnes compartien els seus 

objectes (a través d’un servei d’allotjament de fitxers com el Drive) per  

importar-los a un dels ordinadors i així, començar a programar el videojoc.  

El videojoc escollit pels alumnes va ser un joc de recollida d’objectes en 

caiguda vertical, amb una senalla com a element recollidor. Es va plantejar que 

un personatge anés dient quin tipus de figures s’havia de recollir amb la 

senalla, escrit en paraules i sense cap objecte visual, de forma que quan 

s’agafés l’objecte o la figura correcta s’augmentaria la puntuació i si s’agafaven 

un total de 5 figures incorrectes es donava per finalitzat el joc.  

Cal destacar que ambdós grups encarregats de realitzar aquest videojoc, 

varen decidir crear les figures geomètriques amb GeoGebra, per després 

importar-les a l’Scratch. 
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Enllaç a la comunitat Scratch amb un dels videojocs creats pels alumnes:  

https://scratch.mit.edu/projects/169031257/  

La figura 11 mostra els diferents escenaris del videojoc: Classificació de 

quadrilàters, dissenyat per un dels grups.  

 

Figura 11. Imatge del videojoc: Classificació de triangles i quadrilàters . Font: elaboració per 

alumnes del grup d’estudi de l’IES Santa Maria.  

Programant la nostra creació 

Activitat 3: El vol pitagòric i el tancament de la finca 

Continguts:  

Tots excepte f 

 

Objectius: 

tots excepte 

d, h 

 

Competències clau:  

totes 

Temporització: 3 sessions de 55 minuts 

Desenvolupament de l’activitat 

1a sessió  

Durant la primera sessió, els alumnes, disposats en grups de 4 i 5 persones, 

compartien les seves idees per dissenyar el conte. 

Una vegada havien arribat a un consens de les figures geomètriques, els 

personatges i les preguntes que utilitzarien, cada grup esquematitzava les 

passes i accions que realitzarien els diferents objectes i personatges, elaborant 

així l’algorisme del seu programa.  

https://scratch.mit.edu/projects/169031257/
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Els alumnes que acabaren el disseny de l’algorisme, començaren a dissenyar 

el diàleg i la història del conte. 

2a i 3a sessió 

Els dos grups varen decidir utilitzar personatges de la llibreria d’Scratch i crear 

els objectes geomètrics necessaris amb la mateixa plataforma. D’aquesta 

forma,  els integrants del grup varen poder treballar conjuntament durant tot el 

desenvolupament de l’activitat.  

Una vegada varen acabar el disseny de les figures, els alumnes varen buscar  

a Internet les imatges que necessitaven importar a l’Scratch i així, començar a 

programar el seu conte interactiu.  

El conte interactiu escollit pels alumnes recollia problemes aplicats al teorema 

de Pitàgores i de resolució d’àrees i perímetres, contextualitzats a través de 

figures que s’anaven incorporant al conte.   

Enllaç a la comunitat Scratch amb un dels contes interactius creats pels 

alumnes: https://scratch.mit.edu/projects/169030989/#player  

La figura 12 mostra els dos escenaris del conte: el vol pitagòric i el tancament de 

la finca, dissenyat per un dels grups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imatge del conte: el vol pitagòric i el tancament de la finca, on es veu els diferents  

escenaris d’interacció. Font: elaboració per alumnes del grup d’estudi de l’IES Santa Maria. 

Aprenent a través del joc 

Activitat 4: Compartint i gaudint dels videojocs 

Continguts:  

Tots excepte d-a, d-c.  

Objectius: Competències clau:  

Totes excepte CC 

https://scratch.mit.edu/projects/169030989/#player
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tots excepte 

a,b,c,k,o,p 

 

Temporització: 1 sessió de 55 minuts 

Desenvolupament de l’activitat 

La professora va posar a l’abast dels alumnes el videojoc o conte interactiu 

creat per cada grup, fent ús d’un dispositiu d’allotjament de dades extern  degut 

a problemes de connexió a Internet. Compartint les creacions, els alumnes 

varen tenir la possibilitat de jugar amb els videojocs dels seus companys i 

consolidar, a través del joc, aquells continguts geomètrics que no varen 

practicar durant el disseny del seu programa.  

 

4.3. Avaluació  

 

4.3.1. Àmbits i instruments d’avaluació  

 

L’avaluació és el procediment per valorar el grau de consolidació dels objectius 

específics d’aquest treball. La recollida d’informació s’ha agrupat en dos àmbits 

diferents: l’àmbit motivacional-creatiu i l’àmbit matemàtic.  

 

Es proposen dos instruments d’avaluació diferents per analitzar els dos àmbits 

d’estudi. Dins l’àmbit motivacional-creatiu s’ha avaluat per una banda, el grau de 

motivació dels alumnes en la classe de matemàtiques fent ús de l’Scratch i per 

l’altra, el grau d’interès dels alumnes per implementar la programació a l’aula de 

matemàtiques amb Scratch. Per obtenir informació sobre l’efecte emocional i 

creatiu que causa la implementació de l’Scratch a l’aula, s’han dissenyat una 

sèrie de preguntes diferents. Aquestes preguntes permeten conèixer si els 

alumnes troben que les activitats de Geometria realitzades amb Scratch han 

estat entretingudes, motivadores i estimuladores de la imaginació. A més, es vol 

avaluar si el repte d’iniciar-se a la creació de videojocs amb Scratch és un 

element que afavoreix l’interès de l’alumne a la classe de matemàtiques; o de lo 

contrari, ha ocasionat que l’alumne rebutgés les activitats en qüestió.  
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Per poder realitzar un anàlisi més complet dels efectes motivacionals-creatius de 

l’Scratch, s’ha utilitzat la observació de la professora de suport com un altre 

instrument per avaluar el grau de motivació. Els indicadors recollits per la 

professora, aporten un altre punt de vista i serveixen per realitzar una valoració 

més exhaustiva d’aquest factor, la qual ajudi a extreure conclusions amb un 

marge d’error més petit.  

 

Referent a l’àmbit matemàtic, s’ha avaluat el grau de consolidació dels continguts 

geomètrics treballats durant les activitats dissenyades, mitjançant una prova final 

de la unitat didàctica. Per conèixer fins quin punt l’Scratch podia millorar el 

rendiment acadèmic del grup d’estudi, es va decidir utilitzar la mateixa prova amb 

un altre grup del mateix curs que no hagués utilitzat l’Scratch com a suport 

didàctic, el qual presenta una actitud un poc més treballadora a l’aula de 

matemàtiques, obtenint en els resultats finals de la segona avaluació 0,55 punts 

per sobre la mitjana del grup d’estudi.  

 

4.3.2. Disseny dels instruments d’avaluació  

 

A continuació, es detalla el disseny dels dos tipus d’instruments utilitzats per 

l’avaluació del treball:  

 

 Qüestionari per conèixer l’opinió de l’alumnat sobre els efectes 

motivacionals i creatius que aporta l’Scratch.  

 

Per recollir les dades de cada un dels 25 alumnes del grup d’estudi, i 

aprofitant que els alumnes ja estaven familiaritzats amb l’ús dels 

Qüestionaris de Google, els alumnes van contestar el qüestionari anònim 

que mostra la taula 2. Els alumnes havien de contestar les preguntes amb 

un valor entre 0 i 5; essent 5 el valor màxim de satisfacció, interès, 

motivació i entreteniment amb la implementació de l’Scratch a l’aula de 

matemàtiques i 0, el valor mínim. 



40 
 

 

 

 

Qüestionari per avaluar la motivació i la creativitat dels alumnes 

Q1. T’ha resultat senzill l’ús de l’Scratch? 

Valora aquest grau entre 0 i 5.  

  0    1    2    3    4    5 

 

gens                     molt               

Q2. Has trobat útil i profitós utilitzar aquesta 

eina per aprendre matemàtiques?  

Valora aquest grau entre 0 i 5.  

 0    1     2    3    4    5 

 

gens                     molt 

Q3. Creus que l’Scratch t’ha permès imaginar 

i potenciar la teva creativitat?  

Valora aquest grau entre 0 i 5. 

0     1     2    3    4    5 

 

gens                     molt 

Q4. Les activitats dissenyades amb Scratch 

han despertat el teu interès i motivació per la 

Geometria?  

Valora el teu grau de motivació entre 0 i 5. 

0     1     2    3    4    5  

    

gens                     molt    

Q5. T’ha semblat interessant el repte de crear 

un videojoc o conte interactiu amb Scratch? 

Valora aquest grau entre 0 i 5.  

  0    1    2    3    4    5  

 

gens                     molt 

Taula 2. Qüestionari realitzat als alumnes per avaluar l’àmbit motivacional-creatiu. Font: 

elaboració pròpia.  

 Qüestionari per conèixer l’opinió de la professora de suport a l’aula de 

matemàtiques sobre els efectes motivacionals que aporta l’Scratch.  

 

Per recollir l’opinió de la professora de suport i poder fer una comparativa 

amb les dades recollides dels alumnes, es va decidir formular les mateixes 

preguntes realitzades als alumnes. La taula 3 mostra el qüestionari 

contestat per la professora de suport de matemàtiques.  
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Qüestionari per avaluar la motivació i la creativitat dels alumnes 

Q1. Creus que a l’alumne li ha resultat senzill 

l’ús de l’Scratch? Valora aquest grau entre 0 i 

5.  

  0    1    2    3    4    5 

 

gens                     molt               

Q2. Creus que l’alumne ha trobat útil i profitós 

utilitzar aquesta eina per aprendre 

matemàtiques?  

Valora aquest grau entre 0 i 5.  

 0    1     2    3    4    5 

 

gens                     molt 

Q3. Creus que l’Scratch ha permès potenciar 

les capacitats creatives de l’alumne?  

Valora aquest grau entre 0 i 5. 

0     1     2    3    4    5 

 

gens                     molt 

Q4. Creus que les activitats dissenyades amb 

Scratch han despertat l’interès i la motivació 

per l’aprenentatge de la Geometria? Valora 

aquest grau de motivació entre 0 i 5. 

0     1     2    3    4    5  

    

gens                     molt    

Q5. Creus que l’alumne ha trobat interessant 

el repte de crear un videojoc o conte interactiu 

amb Scratch? Valora aquest grau  entre 0 i 5. 

  0    1    2    3    4    5  

 

gens                     molt 

Taula 3. Qüestionari realitzat per la professora de suport de matemàtiques per avaluar 

l’àmbit motivacional-creatiu. Font: elaboració pròpia.  

 Prova escrita al final de la unitat didàctica per conèixer els efectes de 

l’Scratch en l’aprenentatge de la Geometria.  

 

Per recollir els continguts de Geometria tractats durant les activitats, es va 

elaborar una prova (veure annex) amb un total de 4 preguntes dedicades 

a la unitat. Cal mencionar que la prova realitzada pels alumnes també 

incloïa preguntes relacionades amb l’anterior unitat de Geometria: rectes 

i angles. Ara bé, els resultats de la prova s’han ponderat exclusivament 

sobre els continguts d’aquesta unitat didàctica.  

 

La decisió de realitzar la mateixa prova escrita als dos grups de 1r de 

secundària, va fer que no s’avalués en la mateixa prova el grau de 
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creativitat i els coneixements de programació desenvolupats amb Scratch. 

Per motiu de temps i circumstàncies de l’Institut (sortides que 

comportaven una reducció del nombre de sessions dedicades a l’ús de 

l’Scratch) no es va poder realitzar una altra prova escrita al grup d’estudi, 

la qual incorporés el disseny d’un exercici completament nou amb 

continguts geomètrics i preguntes per conèixer els coneixements de 

programació adquirits pels alumnes.  

 

La taula 4 mostra exemples de preguntes que s’haurien realitzat a una 

prova escrita exclusiva pel grup d’estudi, per avaluar el grau de 

coneixements adquirits en programació i la creativitat desenvolupada en 

cada alumne.  

Preguntes per avaluar la creativitat i els coneixements de programació 

P1. Dissenya un exercici diferent a tots els que has vist a classe, on 

s’hagi d’utilitzar el teorema de Pitàgores per resoldre’l. Una vegada 

dissenyat, explica raonadament com un dels teus companys l’hauria 

de resoldre. Es valorarà amb un màxim de 0.75p la originalitat de la 

pregunta i 0.75p la seva resolució.  

P2. Mirant les dues imatges següents, sabries explicar quina 

avantatge té l’ús d’un cicle amb instruccions niades, és a dir, repetint-

se el nombre de vegades que el dissenyador desitgi en el cas de la 

figura? 1p.  

 

P3. Per què serveixen les variables? Posa’n un exemple del seu ús en 

la programació. 1p.  

P4. Mirant la imatge següent, podries explicar per què s’utilitzen els 

condicionals? 1p.  
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Taula 4. Preguntes per avaluar el grau de creativitat i l’adquisició de coneixements de 

programació adquirits amb Scratch. Font: elaboració pròpia.  

La taula 5 mostra la pauta de correcció de la prova escrita, referent a la 

taula 4, que s’hagués dut a terme. Com es pot observar s’haguessin 

establert fins a tres criteris de correcció diferents: correcte, parcialment 

correcte i incorrecte, per tal de valorar els coneixements que sap l’alumne 

encara que el resultat no sigui del tot correcte.  

Pregunta  Correcte Parcialment  

Incorrecte 

Incorrecte 

1 L’alumne elabora un 

exercici molt original i 

diferent a tots els creats 

anteriorment en els 

videojocs o contes 

interactius, el qual es 

resol a través de 

l’aplicació del teorema 

de Pitàgores.  0.75p 

L’alumne explica i 

realitza els càlculs 

correctament per 

resoldre l’exercici. 0.75p. 

L’alumne 

elabora un 

exercici molt 

original i diferent 

a tots els creats 

a classe 

anteriorment, 

però no 

argumenta 

correctament la 

seva resolució, o 

viceversa. 

0.75p. 

L’alumne no 

és capaç 

d’elaborar 

cap exercici 

aplicat al 

teorema de 

Pitàgores. 

0p. 

2 Resposta: els cicles 

nidats estalvien escriure 

tots els blocs del codi. 1p 

- L’alumne no 

contesta o 

dona un 
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argument 

invàlid. 0p. 

3 Resposta: les variables 

serveixen per assignar 

valors, desar-los i 

recuperar-los quan el 

dissenyador l’hagi 

d’utilitzar al programa. 

Exemple: poma=0. 1p. 

L’alumne diu per 

què serveix però 

no dona cap 

exemple o 

viceversa. 0.5p 

L’alumne no 

contesta o 

dona una 

resposta 

incorrecta. 

0p. 

4 Resposta: els 

condicionals s’utilitzen 

per realitzar una acció 

segons els valors que 

pren una variable en 

qüestió. 1p. 

- L’alumne no 

contesta o 

dona una 

resposta 

incorrecta. 

0p. 

Taula 5. Criteris de correcció de la prova escrita referent a la part de programació i 

disseny d’un exercici de continguts geomètrics. Font: elaboració pròpia.  

La pauta de correcció de la prova escrita comuna, es va establir segons 

els aprenentatges que l’alumne demostrava haver assolit a cada 

pregunta. Com es pot observar a la taula 6, es varen utilitzar tres criteris 

de correcció diferents: correcte, parcialment correcte i incorrecte. A més, 

es va voler donar importància a les unitats emprades en els càlculs, 

restant 0,1 punts a cada exercici que no presentés les unitats correctes. 

 

En el cas d’haver-se realitzat les dues proves escrites, una vegada 

ponderades totes les proves sobre 10 punts, s’hauria realitzat una mitjana  

ponderada. Els continguts geomètrics avaluats en la prova escrita comuna 

als dos grups hagués tingut més pes, ja que correspon als continguts i 

processos que estableix el currículum de matemàtiques (Decret 34, 2015).  

30% sobre la puntuació treta de la prova escrita referent a la part de 

programació i disseny d’un exercici. 70% sobre la puntuació treta de la 

prova escrita referent als continguts de Geometria de la unitat didàctica: 

triangles i quadrilàters.  
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Pregunta  Correcte Parcialment correcte  Incorrecte 

2a Resposta: b, c i e. L'alumne 

dona totes les respostes 

correctes. 0,5p.  

L'alumne dona les respostes correctes i 

alguna incorrecta.  

-0,1p per errada. 

L'alumne no contesta o dóna 

totes les respostes incorrectes. 

0p. 

2b L'alumne encerta totes les 

preguntes. 1p.  

L'alumne encerta alguna de les 

preguntes. 0,125p per resposta correcta. 

L'alumne no encerta cap 

pregunta. 0p. 

2c Respostes: f) obtusangle, g) 

acutangle. L'alumne dona 

les dues respostes 

correctes. 0,5p.  

L'alumne tan sols dona 1 resposta 

correcta. 0,25p. 

L'alumne no dona cap 

resposta correcta. 0p. 

2d L'alumne dona totes les 

respostes correctes amb les 

unitats corresponents. 1p.  

L'alumne dona alguna resposta correcta 

amb les unitats corresponents. 0,25p per 

resposta correcta i -0,1p si les unitats són 

incorrectes.  

L'alumne no dona cap 

resposta correcta. 0p. 

5 Resposta: 301 cm2 . 

L'alumne mostra el 

procediment de la resta i 

dona el resultat correcte. 1p.  

L'alumne utilitza el raonament i el 

procediment correcte, però s'equivoca en 

el càlcul d'una de les operacions. -0,2p 

per operació incorrecta i -0,1p si les 

unitats són incorrectes.  

L'alumne no utilitza el 

procediment adequat ni dona 

el resultat correcte. 0p. 
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6 Resposta: 18 cm2. L'alumne 

mostra el procediment i 

dona el resultat correcte. 1p.  

L'alumne utilitza el procediment adequat 

però s'equivoca en el càlcul d'alguna de 

les operacions o agafa 1 valor incorrecte 

per fer les operacions. 0,5p i -0,1p si les 

unitats són incorrectes.  

L'alumne no utilitza el 

procediment adequat ni dona 

el resultat correcte. 0p. 

7 Resposta: Primer esquirol. 

L'alumne mostra el 

procediment i el resultat de 

tots els càlculs amb la 

reflexió final correcta. 1,5p. 

L'alumne utilitza 

el procediment 

adequat però 

s'equivoca els 

càlculs, malgrat 

el seu raonament 

final sigui 

correcte. 0,75p. 

L'alumne utilitza el 

procediment correcte 

per realitzar l'exercici 

amb tots els càlculs 

correctes,  però dona 

un raonament final 

incorrecte. 1p. 

L'alumne no dona un argument 

basat en el teorema de 

Pitàgores. 0p. 

Taula 6. Criteris de correcció de la prova escrita de la unitat didàctica. Font: elaboració pròpia.  
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4.4. Resultats  

A continuació, es presenten els resultats extrets de les dades aportades pels instruments avaluadors, tant de les dades 

recollides en els qüestionaris com la qualificació de prova escrita de la unitat didàctica: triangles i quadrilàters.  

 

La taula 7 recull tota la informació obtinguda a partir dels qüestionaris realitzats, tant per la professora de suport com els 

alumnes.  

 Opinió dels alumnes Opinió de 

la 

professora 

Rang de valors  0 1 2 3 4 5 Mitjana  

Indicadors motivacionals 

Grau de 

motivació  

5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4,5 4 

Grau d’utilitat i 

aprofitament  

5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4,6 5 

Grau de 

facilitat d’ús de 

la plataforma 

3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 3,6 4 
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Grau de  

motivació pel 

repte 

4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4,6 5 

Indicador creatiu 

Grau de 

potenciació de 

la creativitat 

5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4,5 5 

Taula 7. Dades dels qüestionaris realitzats pels alumes i la professora suport. Els valors de cada indicador es troben dins l’escala de valors compresos  

entre 0 i 5. Font: elaboració pròpia.   

La taula 8 mostra els resultats de la prova escrita comuna realitzades als dos grups de primer de secundària.  

Qualificació de la prova sobre 10 

Grup d’estudi  

0,5 2,7 8,0 7,8 0,0 8,8 5,0 2,7 4,4 4,8 4,3 0,0 6,5 8,3 9,5 6,1 7,8 4,2 6,2 8,1 5,6 4,3 10,0 2,5 9,4 

Mitjana: 5.1 

Percentatge d’aprovats: 56% 

Grup que no ha utilitzat l’Scratch com a suport didàctic 

8,1 0,5 3,5 3,2 2,7 5,7 0,2 0,7 4,1 9,0 2,5 2,6 9,1 3,0 8,4 9,2 4,6 7,8 2,8 3,5 6,5 8,4 1,8 3,0 - 

Mitjana: 4.6 

Percentatge d’aprovats: 37,5% 

Taula 8. Resultats de la prova escrita dels dos grups de primer de secundària. Font: elaboració pròpia.
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5. Conclusions  

Més enllà dels resultats del propi estudi, s’esmenten les percepcions que la 

professora ha tingut durant l’aplicació de la proposta:  

 

 Durant tot el procés de planejament i desenvolupament de les activitats 

amb Scratch, els alumnes s’han mostrat sempre molt receptius, atents i 

amb ganes d’aprendre a programar el videojoc. El que més els ha cridat 

l’atenció va ser el fet de poder realitzar un joc que ja coneixien i poder-lo 

adaptar a la Geometria.  

 L’ajuda visual i intuïtiva que proporciona l’Scratch, ha aconseguit que els 

alumnes s’esforcessin de tal manera que intentaven no demanar ajuda a 

la professora. Per tant, l’assaig i l’error no només ha aconseguit potenciar 

la creativitat dels alumnes, sinó també estimular la curiositat i la capacitat 

d’aprendre a aprendre dels alumnes.  

 El disseny previ de l’algorisme en forma de bloc, realitzat pels alumnes 

just abans de començar a programar el videojoc en qüestió, ha permès 

agilitzar molt l’aprenentatge de la codificació. De fet, la majoria dels grups 

ha tingut temps suficient per afegir detalls i escenaris extres al programa 

(escenaris de benvinguda i de cloenda, efectes de so, etc. ) 

 La llibertat d’escollir els companys de joc no ha generat cap conflicte en 

el grup. Les ganes d’aprendre a programar ha creat un clima molt 

agradable de feina, en el qual tots els alumnes s’implicaven totalment a 

un objectiu en comú: el disseny d’un videojoc aplicat a la Geometria.  

 La programació del videojoc ha permès que l’alumne agilitzés l’assoliment 

dels continguts de Geometria tractats. A l’hora de programar, primer era 

necessari conèixer la solució de les preguntes que s’anaven formulant, és 

a dir, primerament s’havia de resoldre el problema per després, aplicar-ho 

al videojoc. En totes les activitats dissenyades, els alumnes han hagut 

d’incorporar la resposta vertadera; per exemple, en la selecció de la 

recollida d’objectes, la primera passa va ser aprendre la classificació de 

quadrilàters per dissenyar, posteriorment, les preguntes que el 

personatge anava formulant en el videojoc.  



50 
 

 L’interès d’acabar el videojoc ha aconseguit que els alumnes ressagats 

en matemàtiques s’interessin per l’aprenentatge de la Geometria (buscant 

informació a Internet i als apunts de classe, demanant dubtes a la 

professora o compartint coneixements amb els companys de classe).  

 

D’acord amb els resultats de la taula 7, es pot apreciar que els alumnes tenen 

una percepció molt positiva dels efectes que pot aportar l’Scratch dins l’àmbit 

motivacional-creatiu. De fet, cap alumne s’ha sentit desmotivat durant les 

activitats i 13 dels 25 alumnes enquestats consideren que l’Scratch ha despertat 

molt el seu interès i motivació per l’aprenentatge de la Geometria; tenint una 

opinió dins aquest àmbit superior inclòs a la de la professora de suport.  

 

Centrant l’atenció al grau d’utilitzat i aprofitament, 16 dels 25 alumnes consideren 

molt útil i profitós utilitzar l’Scratch per aprendre matemàtiques, obtenint una 

puntuació mitjana de 4,6 sobre 5.  Dels resultats entorn a la creativitat, 12 dels 

25 alumnes consideren que l’Scratch augmenta molt la seva imaginació i per 

tant, potencia molt satisfactòria la seva capacitat creativa.  La perspectiva global 

dels estudiants s’acosten molt a la valoració màxima donada per la professora. 

Davant aquests resultats tan satisfactoris dins l’àmbit emocional, podem 

concloure que l’Scratch  potencia molt favorablement la motivació i la creativitat 

dels estudiants.  

 

Respecte el grau de facilitat d’ús de la plataforma, tan sols 2 alumnes consideren 

que l’Scratch és molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar. Ara bé, tampoc hi ha cap alumne 

que vegi l’Scratch com una eina molt difícil d’emprar; la majoria dels alumnes 

opina que és una plataforma prou intuïtiva, la qual s’aprèn a manejar amb certa 

facilitat. Analitzant la connexió entre la motivació de l’alumne i el repte d’iniciar-

se al PC, els resultats mostren que la motivació intrínseca de l’alumne no s’ha 

vist afectada encara que s’hagi posat la dificultat d’haver d’aprendre a programar.  

 

Els resultats de taula 8 posen en evidència el baix rendiment acadèmic que 

presenten els dos grups de primer de secundària en Geometria. Les baixes 
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puntuacions de la prova corroboren les afirmacions d’Aubanell (2015) tractades 

en aquest treball. Ara bé, a la pregunta de si l’Scratch pot millorar l’aprenentatge 

de la Geometria a secundària, els resultats de la prova escrita mostren com el 

grup d’estudi ha aconseguit una puntuació mitjana de 0,5 punts per damunt del 

grup que no ha utilitzat l’Scratch com a suport didàctic. A més, ressalta la 

diferència de quasi un 20% més d’alumnes aprovats amb l’ús de l’Scratch. 

Malgrat els resultats no es puguin considerar del tot satisfactoris, ja que 

s’esperava aconseguir una mitjana i nombre d’aprovats en Geometria superior a 

la mitjana global en matemàtiques, de la qual partia el grup d’estudi; sí és cert 

que l’Scratch ha permès canviar els rols dels grups en aquesta unitat didàctica.  

 

Seguint aquesta línia, s’ha de tenir en compte que la motivació afavoreix 

directament al rendiment acadèmic (Bricklin, 2007; Goleman, 1995). Destacant 

els favorables efectes que ha mostrat l’Scratch dins l’àmbit motivacional, un estil 

d’aprenentatge enfocat a una metodologia poc motivadora podria generar pitjors 

resultats dels obtinguts.  
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7. Annex: Prova escrita utilitzada per avaluar la proposta didáctica 

 

1. Troba, en cada cas, el valor de l’angle x (1p) 

a)                                                       b)  
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2. Observa les figures i respon les preguntes següents: 

 

a) Quines són paral·lelograms? (0.5p) 

 

b)  Escriu el nom de cada figura (1) 

 

   a)      e) 

   b)      f) 

   c)      g) 

   d)      h) 

 

c) De les figures, quins tipus de triangles trobem si els classifiquem     segons 

els angles? (0.5) 

 

d) Calcula el perímetre i l’àrea de les dues figures amb dades (1p) 

 

3. Passa a graus, minuts i segons: 9795’’ (1p) 

 

4. Calcula: (1.5) 

 

a) 226º 40’ 36’’ :6    b) 35º 1’ 46’’ -32º 51’ 49’’ 
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5. A na Maria l’apassionen les manualitats i crea plats decoratius com el de la 

figura següent: (1p) 

 

 

 

  

 

 

Quina és l’àrea de la zona decorada amb floretes?  

 

6. Troba l’àrea pintada de la següent figura: (1p) 

 

7. Esbrina quin dels esquirols agafarà abans la gla, sabent que el primer davalla 

de l’arbre recte i després, sense variar-ne la velocitat, es desplaça per terra. En 

canvi, el segon es tira de l’arbre per avall i planeja fins la gla. Això sí, tots dos 

avancen sempre a la mateixa velocitat. (1.5p) 

 

 

 

 


