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Resum 

Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d’ESO i proposta 

d’adaptació als nous temps 

L’objectiu principal del treball és proposar una metodologia i activitats per la unitat 

didàctica de trigonometria de 4t d’ESO. Per aconseguir aquest objectiu ha estat 

necessari fer una anàlisi de diferents àmbits que es descriuen a continuació. 

Es comencen analitzant, de forma teòrica, quins mètodes d’ensenyament tenen 

els docents al seu abast, i quines són les diferents formes d’aprenentatge dels 

alumnes. Tot seguit, s’analitza l’evolució de la trigonometria al llarg de les 

darreres tres lleis educatives, profunditzant en l’actual LOMCE i la seva proposta 

metodològica.  

La majoria dels docents es decanten per seguir els llibres de text. És per això 

que, per veure l’evolució de la trigonometria en l’àmbit acadèmic de 4t d’ESO, 

s’analitzen quatre llibres de text: dos sota les lleis educatives anteriors (LOGSE 

i LOE) i els altres dos sota la llei actual (LOMCE). Les comparacions són 

sorprenents: una editorial just modifica el llibre amb el canvi de la llei educativa, 

i també es poden veure dos llibres sotmesos a la llei en vigor amb molt poc en 

comú. 

Arribats a aquest punt, es realitza la proposta metodològica que segueix unes 

línies semblants a la proposada per la LOMCE. Mantenir la motivació dels 

alumnes, fent-los partícips de les sessions, és l’eix principal a partir del qual es 

proposen algunes mesures per augmentar la confiança en ells mateixos, i veure 

l’error com un procés de l’aprenentatge. Aquesta proposta es complementa amb 

diverses activitats de trigonometria, per tal de dur els coneixements a la pràctica. 

Finalment, s’estudien les dades d’una enquesta realitzada per un grup de 17 

alumnes que prèviament havien realitzat algunes de les activitats que es 

proposen. En general, se senten més estimulats pel tipus d’activitats de la 

proposta, tot i no sentir-se del tot a gust sent el centre d’atenció de les activitats. 

 

Paraules clau: trigonometria, metodologia, motivació, lleis educatives, llibres de 

text. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En les darreres dècades la tecnologia s’ha estès en molts àmbits, provocant un 

canvi dràstic en la societat. L’educació, però, no ha evolucionat al mateix ritme. 

Durant aquest període s’ha intentat, mitjançant diferents lleis educatives, 

adaptacions als nous temps, però el cert és que molts alumnes aprenen amb els 

mateixos mètodes i recursos amb els quals foren educats els seus pares. 

Els mals resultats acadèmics habitualment s’atribueixen a la falta d’interès dels 

alumnes, la manca de capacitat d’esforç i/o de disciplina. En canvi, poques 

vegades els docents es qüestionen a si mateixos si estan duent a la pràctica les 

tècniques d’ensenyament més encertades pel grup d’alumnes que tenen davant. 

Virleen M. Carlson resumeix perfectament la situació que estan vivint molts dels 

alumnes del nostre sistema educatiu: “Ensenya’m els conceptes més difícils en 

el meu estil preferit. Deixa’m explorar els més fàcils en diferents estils. No 

m’ensenyis tot el temps amb el teu estil preferit i pensis que no sóc capaç 

d’aprendre” (Strickland, 2007). 

Adaptar-se a les habilitats que tenen els alumnes és fonamental, no només per 

aconseguir el màxim potencial dels alumnes, sinó per mantenir-los motivats. 

L’abandonament escolar l’any 2015 al nostre país va ser d’un 19,8 %, doblant 

així la mitjana europea (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección 

General de Documentación y Publicaciones, 2015). La desmotivació és la causa 

principal d’aquest resultat i va lligada al clima del centre educatiu, l’entorn de 

l’alumne i les preferències laborals (Garcia i Garcia, 2015). 

El currículum ha canviat amb cada llei educativa i, per tant, també tot el que fa 

referència a la trigonometria. Analitzar què s’exigeix i quina és la proposta dels 

llibres de text redactats sota les diferents lleis permet observar quin és el camí 

que ha seguit l’educació, i saber cap a on ens dirigim. 

La proposta del present treball pretén fugir de la metodologia tradicional en que 

es basen els llibres de text. Mitjançant la realització d’activitats en les quals els 

alumnes interaccionin, creïn ells mateixos les sessions, o apropin els 

coneixements a la seva realitat, es pretén aconseguir la motivació. D’aquesta 

manera l’aprenentatge ve sol, gairebé sense adonar-se’n.  
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2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

El propòsit del treball és analitzar com ha evolucionat l’explicació de la 

trigonometria en els llibres de text al llarg de les darreres tres lleis educatives, 

arribant a la que està vigent (LOMCE), i aquesta analitzar-la més profundament. 

El que es pretén amb totes aquestes dades és realitzar una proposta 

metodològica per a la unitat didàctica de trigonometria, que té entre altres 

objectius, impartir el temari d’una forma més motivadora. Algunes de les activitats 

innovadores s’han dut a terme en un grup reduït de 4t d’ESO. Gràcies a un breu 

qüestionari al qual respongueren, se n’extraurà l’opinió generalitzada. Fet aquest 

breu resum, els objectius es poden fixar en: 

- Identificar des d’un punt genèric quines són les diferents possibilitats que 

tenen els professors a l’hora d’ensenyar, i quines són les formes 

d’aprendre per part dels estudiants. 

- Examinar com ha variat el contingut que fa referència a la trigonometria al 

llarg de les tres darreres reformes educatives: LOGSE, LOE i LOMCE. De 

la normativa present, també analitzar quines són les orientacions 

metodològiques proposades. 

- Analitzar de forma crítica la unitat de trigonometria de diferents llibres de 

text, editats en períodes que hi havia diferents lleis educatives en vigor, 

per poder apreciar les diferències existents. Alhora, aquesta anàlisis 

realitzar-ho amb llibres de la mateixa editorial, per veure com s’adapten a 

les noves lleis. 

- Proposar una metodologia i activitats que s’adaptin als nous temps, per 

tal de que tenguin un paper actiu i estiguin en l’aprenentatge de la 

trigonometria. 

- Desenvolupar algunes de les activitats proposades durant les pràctiques, 

i valorar l’opinió dels alumnes al respecte. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Tot seguit es presenta el marc teòric a partir del qual s’ha realitzat el treball. Es 

comença veient la diferència entre mètode i metodologia, per a continuació 

passar a analitzar de forma separada els mètodes d’ensenyament i els mètodes 

d’aprenentatge. Aquesta anàlisi es realitza des de diferents punts de vista, 

comparant les dues postures extremes possibles. Per acabar, es parla de la 

possibilitat de trobar una metodologia idònia i universal per a l’educació.  

 

3.1. DIFERENCIACIÓ ENTRE MÈTODE I METODOLOGIA 

La línia divisòria entre mètode i metodologia pot resultar confusa. Els dos termes 

són usats davant qualsevol situació en la qual existeixen diferents procediments 

per arribar a un fi, sigui quin sigui l’àmbit, i ambdós amb significats força iguals.  

Si analitzem seus orígens, veiem que ambdues paraules provenen del grec. 

“Mètode” té el seu origen en methodos (camí, via o mitjà per arribar a un fi), 

mentre que “metodologia” està formada per methodos, i complementada per 

logia (ciència de…, estudi de...).  

En canvi, si cerquem al Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis 

Catalans, ens trobem la següent definició: 

- Mètode: “camí que se segueix, manera ordenada de procedir, per arribar 

a un fi”. 

- Metodologia: “estudi del mètode” i “conjunt dels mètodes d’una disciplina”. 

Concretament en l’àmbit educatiu, Oden (2013) defineix el mètode com les eines, 

tècniques, recursos o processos que utilitzem en el camí, per arribar als diferents 

objectius. En canvi, la metodologia és l’estudi dels mètodes que el componen: 

quins usar, com s’ordenen i com avançar. D’aquesta manera, Oden diu que la 

metodologia són els principis que fiten el camí cap a l’ensenyament per tal que 

el sistema sigui ordenat, cohesionat i adequat per tractar de fer el procés 

d’aprenentatge el més eficient possible.  
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“Si el coneixement científic és un procés inacabat i, per tant, és objecte de revisió 

i producció constant, la utilitat dels mètodes i la metodologia han de revisar-se 

de manera regular, amb el propòsit de validar la seva eficàcia” (Aguilera, 2013). 

Aquest argument es pot extrapolar fàcilment a l’ensenyament, el qual no és una 

ciència exacta i acabada. Per tant, cal revisar els mètodes i les metodologies per 

validar la seva eficàcia davant nous temps i nous alumnes, que exigeixen una 

evolució. 

Qüestionar-se quins mètodes i quina metodologia usar en el desenvolupament 

d’una unitat didàctica no té una resposta trivial. El ventall de possibilitats és 

immens, però depenent de quins mètodes i metodologies utilitzem, i com els 

estructurem, els resultats obtinguts per part dels alumnes seran diferents. La 

funció principal del docent és tractar que el procés d’ensenyament/aprenentatge 

sigui el més òptim possible, i que l’alumnat arribi als objectius marcats pel 

currículum. 

 

3.2. CLASSIFICACIÓ DELS MÈTODES D’ENSENYAMENT 

Els mètodes d’ensenyament estan condicionats pel grau d’aprenentatge al qual 

es vulgui arribar. Segons Rosell i Paneque (2009), existeixen diferents nivells 

d’assimilació dels continguts: familiarització, reproducció, aplicació i creació. 

Aquests reflecteixen la independència i l’activitat creadora de l’alumne. De forma 

genèrica es classifiquen en dos grups, els passius (inclouen familiarització i 

reproducció), i els actius (inclouen aplicació i creació). 

A continuació s’analitzen diferents mètodes d’ensenyament amb l’objectiu 

d’aconseguir una visió des de diferents arestes del procés d’ensenyament. Com 

és lògic, alguns se superposen amb altres, però en el seu conjunt ens permeten 

tenir una visió plena del que es realitza dins l’aula. 

- Mètodes segons el raonament de l’alumnat: 

Segons quin sigui el camí de raonament per part de l’alumnat es pot pretendre 

fer ús del mètode deductiu o inductiu. En el primer cas, des de premisses 

genèriques s’arriba al cas particular, mentre que en el mètode inductiu és el 
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procediment invers, des de casos particulars s’arriba a un genèric. Hi ha un 

tercer mètode, anomenat comparatiu, que té lloc entre casos particulars, en 

els que mitjançant comparacions, s’arriba a una conclusió per semblança. És 

principalment la forma de raonar dels més petits, tot i que pot ser usat en 

totes les edats (Abregú, 2009). 

Tradicionalment en l’educació s’ha fet ús del mètode deductiu per l’estalvi de 

temps i treball que suposa. A més d’un major temps, el mètode inductiu i 

analògic tenen altres inconvenients com la necessitat d’una ràtio d’alumnes 

menor. 

Cal destacar que el mètode inductiu és ideal per arribar a principis, en generar 

activitat mental en els alumnes a partir de la globalització d’idees. De fet, és 

el mètode usat en la majoria de descobriments científics. Respecte al mètode 

analògic és el raonament que més temps perdura i la base d’altres formes de 

raonar (Prieto, et al. 2014). 

- Mètodes segons l’ordenació del temari: 

El més habitual és l’ordre lògic, en el que el temari és presentat en un ordre 

antecedent i conseqüent: del més simple al més difícil o de l’origen a 

l’actualitat. Aquest és el mètode d’estructuració segons la forma de raonar 

dels adults, però no la dels adolescents. En canvi, si es parteix d’antecedents, 

experiències o interessos s’aconsegueix una major motivació i implicació per 

part dels alumnes. Aquesta altra forma d’ordenació s’anomena mètode 

psicològic, tot i que actualment és poc utilitzat en l’educació (Merina, 2009). 

- Mètodes segons la relació amb la realitat: 

El mètode simbòlic ha estat el més utilitzat tradicionalment, i és el que segueix 

present en la majoria d’aules. Es basa en la transmissió de coneixements 

mitjançant el llenguatge oral o escrit.  

Contra aquest, competeix el mètode intuïtiu, el qual mitjançant activitats 

experimentals o experiències reals permet una major aproximació a la realitat. 

El principi d’intuïció provoca una primera resposta espontània de l’alumnat 
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que assegura una major connexió i implicació amb el que s’està realitzant. 

(Náñez, 1999) 

- Mètodes segons la participació de l’alumnat en la presa de decisions: 

En el cas que l’alumnat no tingui cap tipus de poder en la presa de decisions, 

s’anomena mètode directiu. En aquest cas és el professor el que té l’autoritat, 

i la presa de decisions és exclusivament seva.  

En el costat oposat tenim el mètode participatiu, una concepció molt més 

horitzontal, en el que el professor interacciona amb els alumnes per tal 

d’estimular-los o facilitar les tasques. 

- Mètodes segons l’activitat de l’alumnat: 

Depenent del paper que jugui l’alumnat dins l’aula, es diferencien dos 

mètodes. El passiu és aquell que l’alumne no interactua dins l’aula, i només 

es limita a escoltar i a complir les ordres encomanades pel professor.  

En canvi, el mètode actiu té en compte la participació de l’alumnat en el 

desenvolupament de la classe i el professor es converteix en un simple 

orientador de l’aprenentatge. El principal inconvenient és el temps necessari 

que es requereix, però s’aconsegueix una major motivació per part de 

l’alumnat (Merina, 2009). 

Com és lògic, hi ha diferents graus dins cada un dels mètodes. En la figura 1 

tenim en un extrem la lliçó magistral on el professorat té tot el protagonisme, 

i  l’estudiant no té participació dins l’aula. A l’altre extrem tenim el cas contrari, 

en el qual el professor no participa. S’anomena estudi autodidacte, i no es té 

cap ajuda externa. Entre els dos extrems hi ha punts intermedis, que serà el 

rang que s’usarà en el present treball. 
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Figura 1 – Mètodes d’aprenentatge segons l’activitat de l’alumnat i del professor 

- Mètodes segons la globalització dels coneixements: 

El temari pot impartir-se relacionant-ho amb altres assignatures i àmbits, o 

simplement tractar l’assignatura de forma aïllada, de forma independent a 

tota la resta.  

Tradicionalment s’ha fet ús del mètode d’especialització, el qual es 

caracteritza per la poca o nul·la connexió entre assignatures. Però, avui en 

dia són molts els estudis que recomanen fer ús del mètode globalitzat en 

resultar més motivant per l’alumne. Alhora, és més significatiu com més 

relacions puguin establir-se entre el ja conegut i el nou per aprendre, ja que 

existeix un major raonament analògic. 

- Mètodes segons l’acceptació dels coneixements: 

És decisió del professor la forma d’explicar l’origen dels continguts. Pot 

presentar-ho com a dogmes, dels quals no hi ha discussió possible. Aquest 

mètode s’anomena dogmàtic. Per l’estudiant suposa aprendre sense 

comprendre.  

En el costat oposat es troba el mètode heurístic, en el qual l’estudiant té la 

feina de fer la recerca, preparar, i assimilar els coneixements, mentre que el 

professor tan sols es limita a guiar-lo per tal que arribi a l’objectiu (Garrido et 

al, 2010). 
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- Mètodes segons la forma de treball de l’alumnat: 

Per una banda, tenim el mètode de treball individual, que tracta de potenciar 

les mancances de cada alumne mitjançant tasques diferenciades pels 

alumnes, deixant de banda l’esperit de grup.  

Per altra banda, el mètode de treball col·lectiu és aquell en el qual el ritme 

de treball és igual per a tot l’alumnat, fent més eficient la tasca docent davant 

el grup, però que requereix un rendiment mínim per part de tots (Náñez, 

1999). 

És elecció del docent triar entre l’aprenentatge individual, l’aprenentatge 

mitjà de l’aula o, en tot cas, mesclar-los.  

- Mètodes segons l’enfocament del tema d’estudi: 

Depenent de com s’enfoqui i estudiï el temari, se’n diferencien dos mètodes. 

L’analític és aquell en que, com bé diu el seu nom, es fa una anàlisi, 

separant-ho tot en cada una de les parts que el componen. En canvi, el 

mètode sintètic és aquell en que es fa la unió dels elements per formar un 

tot, i analitzar-ho de forma més global (Garrido et al, 2010). 

 

3.3. CLASSIFICACIÓ DELS MÈTODES D’APRENENTATGE 

Conèixer quins són els mètodes d’aprenentatge dels alumnes ens permet saber 

quins mètodes d’ensenyança s’hi adapten millor, i per quins poden tenir 

preferència. És molt important que el professor conegui individualment els 

alumnes, per poder-se adaptar a les seves necessitats. 

De la mateixa manera que en la classificació dels mètodes d’ensenyament, són 

molts els autors que han intentat donar resposta. Destaquen la “teoria de les 

intel·ligències múltiples” de H. Gardner i “el cicle de l’aprenentatge” de Kolb.  

Gardner defensa que cada individu té 8 tipus d’intel·ligència, desenvolupats en 

major o menor mesura, i que entre ells es complementen. Critica a l’educació 

tradicional que només faci ús de dos tipus d’intel·ligència: la lingüística i la lògica-

matemàtica. Kolb, per la seva banda, defensa un aprenentatge en quatre etapes: 
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experiència concreta – observació reflexiva – conceptualització abstracta – 

experimentació activa. És a dir, a partir de l’experiència es reflexiona per treure 

les conclusions o generalitzacions abstractes i, finalment, ho duem a la pràctica. 

Però, també diu que cada alumne és especialista només amb una o dues 

d’aquestes facetes, la qual defineix el seu estil d’aprenentatge. 

L’anàlisi que es fa a continuació, però, és a partir de l’estil d’aprenentatge de 

Felder i Silverman (1988). Aquesta teoria, oberta i adaptable a tot tipus 

d’alumnat, es planteja comparant els dos extrems possibles de diferents 

aspectes, de la mateixa forma en la que s’han analitzat els mètodes 

d’ensenyament. És important remarcar que aquesta teoria ha estat plantejada 

per a l’entorn numèric. 

- Procés de la informació 

Felder i Silverman diferencien dos tipus d’estudiants: els reflexius i els actius.  

Als reflexius els defineix com aquells que retenen millor la informació fent treball 

mental, pensant i reflexionant. Per tant, per a aprendre els funciona força bé 

realitzar exercicis.  

En canvi, els actius, retenen millor els coneixements a adquirir quan es fa alguna 

cosa activa amb ella (debat, simulació, experimentació). Per tant, prefereixen 

interacció per adquirir els coneixements. 

- Procés cognitiu 

La diferència en aquest apartat és la preferència que tenen els alumnes per 

raonar o per memoritzar. 

L’estil d’aprenentatge sensitiu el tenen els alumnes amb facilitat per memoritzar, 

i que els agrada seguir procediments establerts pas per pas. Solen agradar els 

exercicis concrets i molt orientats, mentre que tenen més dificultat per veure les 

connexions amb la realitat. 

En el costat oposat trobem l’estil intuïtiu, que són els que prefereixen entendre 

els conceptes, i en cap cas memoritzar. La repetició d’exercicis la troben 
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avorrida, prefereixen realitzar problemes en els quals sigui necessari innovar. Es 

tracta d’una mentalitat més matemàtica. 

- Modalitat sensorial utilitzada per percebre la informació 

Es diferencien dos pols oposats. El primer d’ells és el tipus visual, en el que 

l’estudiant prefereix tenir la informació de forma esquemàtica. Recorden 

fàcilment el que veuen, com per exemple són exposicions, esquemes, diagrames 

o gràfics. 

L’altre pol està format pel que Felder i Silverman anomenen de tipus verbal, els 

que prefereixen la informació de forma redactada o verbal. Les explicacions no 

necessàriament han de ser per part del professor, sinó que també poden ser 

entre iguals. En aquest cas, recorden millor el que llegeixen o escolten, i per tant, 

tenen més facilitat per les fórmules i els símbols. 

- Forma de progressar 

Els autors diferencien entre els alumnes seqüencials i els globals, segons el 

procés seguit en l’aprenentatge.  

El seqüencial és aquell que duu una progressió lògica dels coneixements, a una 

successió de petits increments de temari i dificultat. En canvi, els alumnes que 

tendeixen a un aprenentatge global són aquells que prefereixen primer aspectes 

específics i diferenciats, fins al punt que ho capten i arriben a la comprensió de 

tot el temari, sent capaços de veure les relacions corresponents. 

 

3.4. LA METODOLOGIA IDEAL 

Són moltes les investigacions dutes a terme en les darreres dècades enfocades 

a estudiar quines són les millors metodologies, però no s’ha arribat a cap que es 

consideri per sobre de tota la resta d’alternatives. Això es degut a que tant els 

docents com els alumnes tenen unes característiques pròpies, tant per ensenyar 

com per aprendre, que els fa únics i exclusius.  



13 
 

És cert que les característiques més genèriques són més previsibles, en afectar 

de forma similar a tot el grup. Principalment pel que fa a la localització i la cultura: 

les hores de sol, la temperatura, la pobresa/riquesa, benestar del país, creences, 

els costums o l’edat. 

Però a mesura que s’individualitza la visió, les diferències augmenten de forma 

notòria, fins al punt d’arribar a l’exclusivitat de cada individu. Bronfenbrenner ho 

explica en la seva teoria ecològica de sistemes (apartat 3.2.1), en la que defensa 

que cada subjecte té unes característiques cognitives pròpies i una forma 

d’interactuar, però sempre condicionat per l’entorn que l’enrevolta. 

En formar un grup d’alumnes, es creen interaccions entre ells depenent de les 

seves característiques individuals. Per tant, el grup que formaran encara podria 

considerar-se més únic i exclusiu que els alumnes, i és necessari buscar quina 

metodologia s’hi pot adaptar millor. 

Pel que fa als docents, cada un té una forma de ser, i disposa de diferents 

capacitats. A més, s’han de tenir en compte aspectes que no estan dins la seva 

elecció com són la complexitat del temari, l’espai i el temps disponible i el nombre 

d’alumnes dins l’aula. Per tant, existeix la possibilitat que en un mateix grup no 

funcioni la mateixa metodologia depenent del professor que l’imparteix. 

 

3.4.1. TEORIA DE BRONFENBRENNER 

Bronfenbrenner en la seva “teoria ecològica de sistemes” defensa que cada 

persona és influenciada de manera significativa per les interaccions dels 

sistemes que la componen. D’aquesta forma cada individu té els seus propis 

sistemes que l’envolten, però sempre condicionats per les característiques 

pròpies tals com els elements biològics, psicològics o l’estat de salut.  

La figura 2 explica els sistemes als quals estem sotmesos: microsistema, 

mesosistema, ecosistema i macrosistema. 

- Microsistema: ve definit per les relacions i activitats realitzades en 

l’entorn proper: companys, aula, família o veïns. Per tant, cada individu 

va incorporant diferents microsistemes al llarg de la seva vida. 
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- Mesosistema: és la relació existent entre el conjunt de microsistemes 

al que participa l’individu. Un exemple seria quan els seus pares es 

coordinen amb els docents, en els que ambdós formen part de 

microsistemes diferents de l’alumne. 

- Exosistema: inclou ambients amplis en els quals no necessàriament 

l’individu està actiu, tals com el sistema educatiu, les lleis o els mitjans 

de comunicació. 

- Macrosistema: és el sistema que va més enllà de l’ambient en el qual 

interactua l’individu, com són les creences, la cultura, la situació 

econòmica a escala global o la seguretat. 

 

Figura 2 – Representació gràfica dels sistemes de Bonfenbrenner 

En constituir un grup, s’estan mesclant diferents personalitats, entorns, 

experiències i coneixements previs, com també diferents característiques 

intrínseques de cada individu, com són la intel·ligència, la memòria o la capacitat 

de concentració.  

En crear un grup, per tant, es formen microsistemes a partir dels enllaços que 

creen els alumnes en interaccionar. Des dels primers dies, cada un d’ells agafa 

un rol dins el grup, el qual depèn de la seva forma de ser i la dels seus companys. 

Aquest microsistema tendrà un pes per l’alumne, que pot ser des d’insignificant, 

a fer-li variar el comportament o inclús la seva personalitat. Seran persones 

incloses dins altres microsistemes els encarregats de controlar-ho, a través d’una 

connexió que forma part del mesosistema. 
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4. LA TRIGONOMETRIA EN EL SISTEMA EDUCATIU 

 

4.1. DEFINICIÓ DE TRIGONOMETRIA 

Inclosa dins la geometria, la part de les matemàtiques encarregada d’estudiar les 

propietats i les mesures d’una figura en un pla o en l’espai, la trigonometria és la 

branca encarregada de l’estudi de les relacions existents entre els costats i els 

angles d’un triangle. El seu nom deriva del grec tri (tres), gõnon (angle) i metron 

(mesura).  

El seu estudi és important ja que és una eina imprescindible en altres branques 

de les matemàtiques, així com a la física, la química o les enginyeries. Les seves 

aplicacions són de fàcil visualització com és la descomposició de forces, els 

rumbs de navegació o la cartografia. 

Dins la trigonometria es diferencia entre la plana i l’esfèrica, tot i que aquesta 

darrera no ens afectarà en el present treball, com es veurà en el següent apartat.  

 

4.2. COMPARATIVA ENTRE LA LOGSE, LA LOE I LA LOMCE 

Des de la dècada dels 90 fins a dia d’avui, a Espanya s’han redactat les següents 

lleis educatives: 

- Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu d’Espanya 

(LOGSE), implantada l’any 1990. 

- Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (LOQE), publicada el 2002. 

- Llei Orgànica de l’Educació (LOE), implantada l’any 2006. 

- Llei Orgànica per la Millora de Qualitat Educativa (LOMCE), implantada 

l’any 2016. 

La LOQE no va arribar a aplicar-se a causa del canvi de govern que hi hagué 

dos anys després de la seva publicació. Aquest nou govern va elaborar la seva 

pròpia llei educativa que implementaren l’any 2006 amb el nom de LOE. Així 

doncs, la LOQE no es tendrà en compte en el present apartat. 
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La semblança entre triangles, el teorema de Tales o el de Pitàgores no 

s’analitzaran, ja que apareixen en el currículum de cursos anteriors al que ens 

afecta (el quart d’ESO actual). El centre d’atenció és el que fa referència a les 

raons trigonomètriques i les relacions entre elles. 

El currículum de la LOGSE diferencia entre les matemàtiques “A” i les 

matemàtiques “B”. Les “A” són descrites com “de caràcter més terminal”, i van 

encaminades a la seva aplicació, mentre que les “B”, es diu que van adreçades 

a les necessitats d’un futur professional. 

En les dues opcions de matemàtiques apareix dins el bloc de geometria el 

concepte de “raons trigonomètriques”, sense haver-hi més especificacions.  

Pel que fa a l’apartat de procediments, es fa menció a saber resoldre triangles 

rectangles mitjançant les raons trigonomètriques. Aquí apareix la primera 

diferència entre els dos itineraris, ja que només en les matemàtiques “A” hi ha un 

segon procediment que fa referència a la trigonometria: l’ús de la calculadora 

científica pel càlcul de raons trigonomètriques i angles. 

En els criteris d’avaluació es diu que s’ha de valorar el saber usar les unitats 

angulars del sistema mètric sexagesimal, les relacions i les raons 

trigonomètriques elementals per resoldre problemes de context real. Tan sols en 

les matemàtiques “A” s’hi afegeix “amb ajuda de la calculadora”.  

Resulta inversemblant que a les matemàtiques encaminades a seguir amb els 

estudis no es faci referència a l’ús de la calculadora, i en les terminals es 

remarqui el seu ús. Però encara resulta més estrany que a l’apartat de recursos 

i materials, que va dirigit als dos itineraris, es recomani deixar d’usar les taules 

trigonomètriques en format paper, i passar les calculadores científiques, 

aprofitant que s’han generalitzat, sent més còmodes i motivadores pels alumnes. 

La LOE apareix davant la necessitat de preparar els joves per viure en un món 

en que són necessaris nous aprenentatges, com adaptar-se a les noves 

tecnologies que gairebé han arribat a tota la població. Aquests canvis duen a la 

necessitat de repensar el currículum, i a intentar contestar a la pregunta: què 

necessiten els alumnes per afrontar amb èxit els reptes i les demandes de la 

societat actual? Per primer cop hi apareix el concepte de competència, que el 
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Parlament Europeu en dona la següent definició: “és la combinació de 

coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les competències 

claus són aquelles que totes les persones precisen per a la seva realització i 

desenvolupament personal, així com per la ciutadania activa, la inclusió social i 

l’ocupació”. 

La LOE fa la mateixa distinció que la LOGSE, entre les matemàtiques “A” i les 

“B”, i són descrites de forma semblant. Però la diferència és present en els 

continguts de les matemàtiques “A”, en les quals no apareix la paraula 

trigonometria. 

Pel que fa a l’opció “B”, els continguts en trigonometria se situen dins el bloc de 

geometria: raons trigonomètriques d’un angle, relacions entre elles i ús de la 

calculadora per a l’obtenció d’angles i raons trigonomètriques. Els criteris 

d’avaluació passen a ser només 7 a la LOE, dels 22 punts que enunciava la 

LOGSE. A més, cap d’ells fa a la trigonometria, ni tan sols als triangles. 

Finalment, tenim la LOMCE, d’aplicació recent. És implantada per reduir 

l’abandonament escolar, estimular l’esperit emprenedor, i millorar els resultats 

educatius d’acord amb els criteris internacionals, entre altres objectius. També 

proposa mesures per aconseguir-ho, com és augmentar l’autonomia dels 

centres, augmentar la capacitat de gestió de la direcció dels centres o realitzar 

avaluacions externes al final d’etapa. Així mateix, s’incideix en una transformació 

del sistema educatiu mitjançant les TIC i fomentant el plurilingüisme.  

En els continguts que hi apareixen són presents les raons trigonomètriques, les 

relacions entre elles, les relacions mètriques en els triangles, i mesurar angles 

en el sistema sexagesimal i en radiants. Si bé el sistema sexagesimal apareix en 

les anteriors lleis educatives, és el primer cop que l’ús de radiants apareix en el 

currículum, tot i ser una unitat del Sistema Internacional. 

La LOMCE diferencia entre les matemàtiques “aplicades” i les “acadèmiques”, 

que substitueixen a les “A” i “B” de les anteriors lleis educatives. Les “aplicades” 

van dirigides a la iniciació de formació professional, i de la mateixa manera que 

l’opció “A” de la LOE, no hi té lloc la paraula trigonometria. A les “acadèmiques” 
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sí que hi apareix, sent aquestes les que van dirigides als alumnes que volen 

cursar batxillerat.  

En el següent apartat apareixen de forma extensa els continguts, els criteris 

d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de la LOMCE, sent cada 

apartat molt més extens i específic que en les anteriors lleis educatives. 

 

4.3.  CURRÍCULUM DE LA LOMCE A LES ILLES BALEARS 

El document que regeix l’Educació Secundària Obligatòria (ESO en endavant) 

en el curs 2016/2017 és el Decret 29/2016, de 20 de maig, del Butlletí Oficial de 

les Illes Balears, que modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig. L’Annex 1 fa 

referència a les matemàtiques. En el quart curs diferencia entre les aplicades i 

les acadèmiques, tot i que els apartats que el componen són els mateixos: 

1. Finalitat de l’assignatura. 

2. Objectius específics de l’assignatura. 

3. Contribució de l’assignatura en el desenvolupament de les competències. 

4. Orientacions metodològiques. 

5. Estructura del currículum. 

6. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables. 

Les diferències entre les matemàtiques acadèmiques i les aplicades són notòries 

principalment en el sisè apartat, anomenat “continguts, criteris d’avaluació i 

estàndards d’aprenentatge avaluables”. De totes maneres, s’examinen a 

continuació tots els apartats per remarcar les petites variacions. 

En el primer punt, la finalitat de l’assignatura, canvia només una frase, però que 

té importància: les aplicades estan orientades cap a la formació professional i les 

acadèmiques cap al batxillerat. 

Els punts dos, tres i quatre esmentats anteriorment són exactament els mateixos. 

En canvi en el cinquè, en el que apareix l’estructura del currículum, les 
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acadèmiques afegeixen l’estudi dels vectors per poder relacionar-ho amb la 

física. 

Com s’ha dit anteriorment, en el darrer apartat és on hi ha les diferències més 

notòries entre les matemàtiques acadèmiques i les aplicades. Els continguts no 

són els mateixos en els dos itineraris, i en conseqüència els criteris d’avaluació i 

els estàndards d’aprenentatge tampoc ho són. Les matemàtiques acadèmiques 

aprofundeixen molt més en el bloc de geometria, i de fet, aquest és en l’únic 

apartat en que apareix la paraula “trigonometria” en el currículum. Aquesta 

paraula, com s’ha vist en la comparació de lleis educatives (apartat 4.2.), no té 

cabuda en l’itinerari de les aplicades.  

En el currículum de les acadèmiques la paraula “trigonometria” hi apareix com a 

contingut, com a criteri d’avaluació i també com a estàndard d’aprenentatge: 

Com a contingut. 

- Raons trigonomètriques. Relacions entre elles. Relacions mètriques en 

els triangles. 

Com a criteri d’avaluació. 

- Emprar les unitats angulars del sistema mètric sexagesimal i internacional 

i les relacions i raons de la trigonometria elemental per resoldre problemes 

trigonomètrics en contextos reals.  

Com a estàndard d’aprenentatge avaluable. 

- Utilitza conceptes i relacions de la trigonometria bàsica per resoldre 

problemes emprant mitjans tecnològics, si fos necessari, per fer els 

càlculs.  

- Resol triangles utilitzant les raons trigonomètriques i les seves relacions. 

Com es pot comprovar, la paraula “trigonometria” apareix en la majoria de casos 

per fer referència a les raons trigonomètriques. Dins el bloc de geometria hi ha 

altres continguts que formen part de l’àmbit de la trigonometria, i en 

conseqüència dels criteris d’avaluació i dels estàndards d’aprenentatge, però 

que no en duen el nom, com és la semblança, la mesura d’angles en sistema 
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sexagesimal i en radiants, o la mesura de longituds, àrees i volums a través de 

triangles. 

 

4.4. METODOLOGIA PROPOSADA PER LA LOMCE 

El currículum té un apartat anomenat “Orientacions metodològiques”, en el que 

es parla exclusivament de la metodologia a les aules. Es tracta d’una pluja 

d’idees, i que queda a l’elecció del docent aplicar-ho de forma més o menys 

rigorosa.  

De forma genèrica, es parla principalment de la globalització dels coneixements, 

i, a partir d’aquest, es fa referència a altres mètodes d’ensenyament. No és fins 

en els darrers paràgrafs que canvia d’àmbit, per centrar-se exclusivament en els 

mètodes d’avaluació.  

Es defensa un camí cap a l’aprenentatge en el qual tot tengui origen en la realitat, 

i els coneixements es desenvolupin a partir d’aquesta relació. Si l’objectiu del 

professorat és fer de les matemàtiques una eina útil en contextos de la vida real 

(sigui personal, laboral, social o científic), ha d’enfocar-se amb aquesta 

perspectiva des del primer moment que els alumnes ho estudien. 

Esmenta que s’ha d’evitar l’abús de la repetició d’exercicis, i fer ús d’una varietat 

més gran de recursos. Quan es facin activitats, aquestes han de ser pròxims a 

ells o, en tot cas, dirigides a la introducció de nous continguts. 

Respecte a l’ordenació del temari, se suggereix agafar contextos pròxims a 

l’alumnat, i ampliar-ho cap a situacions d’interès menys properes a la seva 

realitat immediata (fenòmens naturals, socials, científics...), o anar cap a 

l’abstracció. D’aquesta forma, s’aconsegueix una major motivació, que pot 

afavorir a augmentar la dificultat de forma progressiva.  

També en referència a l’ordre del temari, el currículum deixa clar que “els blocs 

no s’han d’agafar com a unitats didàctiques ni organitzar-los segons l’ordre en 

que hi apareixen”. Són únicament per a l’organització dels continguts dins el 

mateix document. L’important pel docent ha de ser aconseguir que els alumnes 
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tenguin una visió amplia, i que siguin capaços de veure les relacions existents 

entre els continguts estudiats.  

Els materials manipulables també són mencionats. El seu ús pot ser útil per anar 

de situacions particulars cap a altres més abstractes. Inclús hi tenen lloc alguns 

exemples com són envasos, xinxetes o daus, i d’altres comercials com els 

policubs, geoplans o poliedres desplegables. S’argumenta que ajuda a 

comprendre conceptes, a millorar la intuïció, el raonament i la creativitat. 

Es remarca la importància que els alumnes no percebin les matemàtiques com 

“una cosa feta i tancada”. Per aconseguir-ho, a més de donar relació amb la 

realitat i manipular objectes, se suggereix associar-ho a altres disciplines que 

l’usen com a eina, i inclús treballar-ho de forma multidisciplinària. O fer ús 

d’episodis d’història que afavoreixin a tenir una visió d’una ciència viva i en 

evolució, i alhora fer els continguts més amens.  

Per fer raonar els alumnes es proposa analitzar problemes des de més d’una 

perspectiva, estudiar si tota la informació és útil, i plantejar problemes en els 

quals no hi hagi solució, n’hi hagi més d’una o siguin qüestions obertes. 

Es pretén que el paper de l’alumnat dins l’aula sigui actiu, mentre que el professor 

faci de guia de l’aprenentatge; proposant, supervisant i redirigint les activitats. 

Inclús sentencia que el professor no ha de ser un mer transmissor. Per tant, com 

s’ha vist, ens trobem davant un mètode heurístic, en el que l’estudiant ha de 

comprendre per aprendre. També es fa al·lusió al mètode participatiu, en els 

quals els estudiants participin de la presa de decisions. 

Respecte a l’ús de les TIC, es defensa l’ús de la calculadora i programari de 

càlcul com a eines indispensables per a l’aprenentatge de les matemàtiques, 

argumentant la potenciació de la investigació, l’autonomia, la iniciativa personal 

i una millor comprensió dels conceptes. Pel que fa a la resta de recursos virtuals, 

es diu que poden afavorir considerablement a l’aprenentatge, destacant els 

programes de manipulació virtual i els que permeten la geometria dinàmica o la 

representació de funcions. Finalment es parla de fer ús, en certa mesura, del 

mètode individual mitjançant el programari interactiu, que permet a cada alumne 

seguir el seu propi nivell i poder adaptar-se a la diversitat existent a l’aula. 
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La part final de l’apartat parla de metodologia a seguir en l’àmbit de l’avaluació. 

Aquesta ha de ser contínua, formativa i integradora, amb la finalitat que els 

estudiants aconsegueixin el màxim nivell competencial segons les seves 

capacitats. En recomana fer ús d’una avaluació inicial, l’autoavaluació i la 

coavaluació, per fer-los més conscients dels seus coneixements i de les seves 

dificultats. L’objectiu és que l’avaluació també formi part del procés 

d’aprenentatge.  

Per avaluar, s’aconsella l’ús d’una àmplia varietat d’instruments, i que aquestes 

siguin graduades en dificultat, i integrin els diferents tipus de coneixements, 

temari i contexts. 

 

4.5. ANÀLISI DE LLIBRES DE TEXT 

A continuació s’analitzen quatre llibres de text, publicats en períodes en que hi 

ha hagut diferents lleis educatives. Concretament, se n’analitza un de l’editorial 

Anaya publicat l’any 1996, moment en que estava en vigor la LOGSE;  un altre 

de l’editorial Cruïlla de l’any 2008, durant la LOE; i els dos restants són un de 

cada editorial (Anaya i Cruïlla) del curs 2016, que es regeixen per la LOMCE.  

L’objectiu és veure quins són els canvis dels llibres amb el pas de diferents lleis 

educatives, com s’han adaptat i quines són les diferències entre llibres de 

diferents editorials. Per aconseguir-ho, l’anàlisi es realitza des d’un punt de vista 

crític, cercant quines són les debilitats de cada un dels llibres. Finalment, se’n 

resumeixen les característiques en una única graella. Aquesta anàlisi es deu al 

fet que són molts els docents que es guien exclusivament pel llibre a l’hora 

d’impartir les seves sessions. 

 

4.5.1. CRUÏLLA 1996 

El primer que crida l’atenció d’aquest llibre són les seves dimensions, inferiors 

als comuns DIN A-4. Compta amb un total de 248 pàgines, en el que hi tenen 

lloc divuit temes classificats en quatre blocs.  
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El tema que ens ocupa s’anomena “Relacions trigonomètriques” del bloc de 

geometria. Destaca la seva escassa extensió de només quinze pàgines, en les 

que hi ha un total de set apartats de només una pàgina cada un. També crida 

l’atenció que al llarg de la teoria no hi apareixen activitats, sinó que totes es 

troben concentrades en les darreres tres pàgines del tema. 

Abans d’entrar en matèria, el llibre fa un recordatori de la semblança entre 

triangles, ja que no hi ha un tema dedicat a aquest aspecte. El temari comença 

mitjançant un exemple històric de semblança entre triangles (Tales de Milet), que 

tot i ocupar el primer apartat de temari, realment és una introducció.  

A continuació es presenten les raons trigonomètriques, fora 

cap tipus de demostració. Simplement a partir d’un triangle 

rectangle d’hipotenusa igual a la unitat. Respecte a l’angle 

alfa, defineix el costat oposat (“a”) com el sinus d’alfa, 

mentre que el costat contigu (“b”) com el cosinus d’alfa 

(figura 3). 

Per l’explicació de la tangent, la defineix com a “l’ascensió dividida pel recorregut 

horitzontal”. L’acompanya la figura 4, i “per tant la 

tangent és el quocient entre el sinus i el cosinus 

del mateix angle”. Com es pot apreciar, la figura 

no ajuda a deduir la fórmula, i enlloc d’aclarir 

dubtes pot generar confusió.  

La relació de 𝑆𝑖𝑛2 𝛼 +  𝐶𝑜𝑠2𝛼 = 1 es demostra a partir del teorema de Pitàgores 

i amb l’ajuda d’un triangle rectangle d’hipotenusa igual a la unitat, sent molt 

clarificador. Però, pels angles de 30, 45 i 60º s’indica que es pot fer a partir de 

Pitàgores, i directament es donen els valors, sense cap exemple. 

No és fins al quart apartat en que apareixen les fórmules de les raons 

trigonomètriques que relacionen l’angle amb els costats. Es presenten a partir de 

l’extrapolació del triangle rectangle fonamental a qualsevol altre triangle 

rectangle. 

El següent apartat s’anomena “ampliació del concepte d’angle: angle de gir”. 

Crida positivament l’atenció que a partir d’un mapa turístic s’ensenyi a agafar un 

 Figura 3 - Representació 
gràfica de l’explicació 

Figura 4 - Explicació de la tangent 
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centre de referència, saber col·locar els angles i el que significa angles majors a 

360º. La part negativa és que no es fa cap referència als angles negatius, però 

apareixen alguns en els exercicis del final del tema, sense haver estat explicats. 

En els dos darrers apartats s’esmenten les coordenades polars, i s’aprofundeix 

en major mesura en la circumferència goniomètrica. D’aquesta circumferència 

no es dona excessiva importància a la necessitat que el radi de la circumferència 

sigui igual a la unitat.  

Parlant de circumferències, se’n troba a faltar una que defineixi clarament els 

signes que prenen les raons trigonomètriques, i el perquè. L’únic que hi ha és un 

exemple amb quatre angles de diferents quadrants, i els seus corresponents 

valors del sinus i el cosinus. Pel que fa al signe que pren la tangent en els 

diferents quadrants, únicament apareix aquesta frase: “El signe de la tangent 

s’obté sabent que és el quocient del sinus i del cosinus”. No hi ha cap imatge ni 

text que l’acompanyi. 

L’apartat de tècniques i estratègies, que està a continuació de la part teòrica, 

planteja trobar les raons trigonomètriques a partir d’una donada. Es tracta d’un 

exercici resolt que ressalta perquè, en lloc de fer ús de les raons trigonomètriques 

fonamentals, enginya un triangle amb la dada donada per l’enunciat. Per 

exemple, si sin 𝛼 = 0,6, suposa que el costat oposat fa 6, i la hipotenusa 10, de 

tal manera que sin 𝛼 =
6

10
= 0,6. Per trobar l’altre catet, simplement utilitza el 

teorema de Pitàgores: 102 = 62 + 𝑥2. Si es realitzen els càlculs s’obté que l’altre 

catet és 8. Per tant, l’obtenció de les altres raons trigonomètriques és 

exclusivament aplicar les seves fórmules corresponents: cos 𝛼 =  
8

10
= 0,8  i  

𝑡𝑔 𝛼 =  
6

8
= 0,75. 

En acabar el tema, hi ha tots els exercicis i problemes concentrats, un total de 

47, però 5 d’ells estan resolts. Es troben classificats segons el tipus d’activitat: 

exercicis per practicar (23), problemes d’aplicació (14) i qüestions per reflexionar 

(10).  
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4.5.2. ANAYA 2008 

Es tracta d’un llibre de 245 pàgines, compost per onze temes, els quals estan 

classificats en quatre blocs. Concretament ens centrem en el tema anomenat 

“Trigonometria”, inclòs dins el bloc de “geometria”. Està format per 21 pàgines, 

sis apartats teòrics de dues pàgines de durada cada un. En els mateixos apartats 

hi apareixen alguns exercicis per practicar el que s’ha après, tot i que el gruix 

d’activitats es troba en la part final del tema, amb un total de 61. 

De la mateixa manera que el llibre analitzat anteriorment, comença fent un 

recordatori de les semblances entre triangles. Sorprèn que sigui així, ja que el 

tema anterior hi està dedicat. 

En començar el temari, just en el primer apartat, apareixen les fórmules de les 

raons trigonomètriques, fora cap tipus d’explicació d’on surten. A continuació, hi 

ha un càlcul aproximat de les raons d’un triangle rectangle, tot i que des del punt 

de vista dels alumnes, és simplement aplicar una fórmula que no saben per a 

què serveix. Finalment, en aquest primer apartat s’explica com calcular les raons 

trigonomètriques a partir d’un paper mil·limetrat. En cap moment s’anomena la 

circumferència goniomètrica, ni cap sinònim, simplement s’esmenta que la 

circumferència és “de radi 10 cm, que prenem com a unitat”. Aquesta 

circumferència s’usa per explicar que el sinus i el cosinus d’un angle són el costat 

oposat i adjacent respectivament. Que el radi de la circumferència és igual a la 

unitat hauria de tenir molta més importància, en ser una dada imprescindible 

perquè succeeixi aquesta singularitat. 

En el segon apartat, s’expliquen les relacions trigonomètriques fonamentals 

demostrant les igualtats de forma molt abstracta, ja que va dirigit a alumnes de 

4t d’ESO. A més, en lloc d’assignar noms als costats, ho fa amb els vèrtexs, 

duplicant la quantitat de lletres en la demostració (figura 5). La igualtat 𝑠𝑖𝑛2𝛼 +

𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1 es podria demostrar fàcilment fent ús de la circumferència 

goniomètrica, i utilitzant Pitàgores, com fa el llibre analitzat anteriorment. 
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Figura 5 - Demostració de les relacions trigonomètriques fonamentals 

No és fins al tercer apartat que s’ensenya a fer ús de la calculadora, això sí, 

aprofundint de forma considerable. S’arriba a explicar com agrupar passes amb 

les calculadores que tenen pantalla descriptiva: per exemple, suggereix fer 

“cos (𝑡𝑎𝑛−1(2” per calcular el 𝑐𝑜𝑠𝛼 a partir de la 𝑡𝑔𝛼 = 2. 

Els dos següents apartats tracten de la resolució de triangles rectangles i 

obliquangles. Gairebé no hi ha explicacions en aquestes quatre pàgines, sinó 

que hi ha un total de nou exercicis resolts detalladament, descrivint els passos 

que s’estan realitzant.  

En el darrer apartat teòric, apareix la circumferència goniomètrica. Destaca la 

poca unió que es dona entre aquesta circumferència i les raons trigonomètriques. 

Simplement es diu “amb ella resulta molt senzill definir i visualitzar les raons 

trigonomètriques d’angles qualssevol”, fora explicar per què és així.  

L’explicació teòrica es complementa fins amb quatre circumferències 

goniomètriques. Es caracteritzen per tenir de radi la unitat, però cap és 

representada amb les mateixes dimensions, podent dur a la confusió, ja que 

l’explicació verbal i la visual pareixen no concordar. 

Si bé aquest darrer apartat s’anomena “Raons trigonomètriques: angles de 0º a 

360º”, dins ell hi ha un subapartat anomenat “Ángles de mesures qualssevol”. 

Més enllà de la falta ortogràfica, parla d’angles menors a 0º i de majors a 360º, 

sortint-se del domini “angles de 0º a 360º” que indica l’apartat al qual està inclòs.  

Parlant d’errades, especialment en aquest apartat s’abrevia sinus com a “sen” 

(del castellà seno), quan majoritàriament al llarg de tema s’ha fet utilitzant “sin”. 
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Conjuntament amb la teoria, es proposen 26 exercicis per practicar, als quals 

han de sumar-se els 61 proposats al final del tema. Aquests darrers es 

classifiquen en diferents blocs, segons la intenció que tenen: practica (27), pensa 

i resol (22), reflexiona sobre la teoria (8), i aprofundeix (4).  

 

4.5.3. ANAYA 2016 

En aquesta edició, s’optà per dividir el llibre de matemàtiques en tres volums. Els 

llibres segueix l’ordre dels continguts del currículum, però no agrupa les unitats 

en blocs. Els tres toms sumen 271 pàgines, dividides en dotze temes. 

El tema pren el nom de “Trigonometria”, i té un total de 22 pàgines. La part teòrica 

es distribueix en vuit apartats, d’entre una i dues pàgines cada un. El darrer 

apartat és centre en les funcions trigonomètriques, que no s’analitzen en estar 

fora del bloc de geometria, ni tampoc aparèixer en els llibres analitzats 

anteriorment. 

El temari és pràcticament un calc de l’analitzat anteriorment (Anaya 2008, apartat 

4.5.2), amb les mateixes seccions, imatges, exemples i exercicis. El que canvia 

en major mesura és la redacció, però sense haver-hi canvis molt significatius. Ja 

que és pràcticament el mateix llibre, s’analitzen només les diferències existents. 

La primera la trobem abans d’entrar en temari. No hi ha recordatori de la 

semblança entre triangles, ja que el tema anterior tracta precisament d’això. Així, 

s’utilitza la semblança directament com a eina, que es pressuposa està 

dominada, i que permet realitzar una petita introducció de les raons 

trigonomètriques. Més endavant se’n torna a fer ús per explicar que les raons 

trigonomètriques depenen de l’angle, i no del triangle.  

A la versió del 2008 es presentaven les raons trigonomètriques fora saber per a 

què s’usaven. En aquest cas, entre la introducció, i que s’han afegit dues figures 

(una d’elles amb una explicació detallada), permet tenir una idea del per a què 

s’utilitzaran. 

Els apartats de resolució de triangles rectangles i obliquangles es redueixen de 

quatre a dues pàgines. La teoria segueix sent escassa, i el nombre d’exercicis 
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resolts disminueix dràsticament, passant de nou a cinc. Resulta curiós que tres 

dels exercicis eliminats ara estiguin situats al final del tema, en un nou apartat 

anomenat “exercicis i problemes resolts”, amb les mateixes imatges, dades i 

càlculs. 

En aquest llibre, els signes que prenen les raons trigonomètriques en cada 

quadrant ve expressat de forma visual, en lloc de redactada, afavorint la 

comprensió del perquè de forma visual. Això sí, hi ha una errada en el signe que 

pren la tangent en el tercer quadrant, ja que està definida com a negativa. 

Per altra banda, se soluciona una errada en aquesta edició. Els angles negatius 

i els majors a 360º disposen d’un apartat propi, anomenat “angles de qualsevol 

mesura. Raons trigonomètriques”. L’explicació, l’organització de la pàgina, les 

imatges, els exercicis resolts i les activitats proposades, segueixen intactes al 

pas del temps. Simplement és un canvi del nom i nombre d’apartats, per no tenir 

incongruències. 

Els radiants, vénen al final del tema, juntament amb les funcions 

trigonomètriques. No és casualitat que el llibre les situï en aquest apartat, sinó 

que ho fa per la seva utilitat: en representar la funció sinus, les ordenades prenen 

els valors de la funció, que van de [-1, 1], mentre que en l’eix de les abscisses 

van de 0º a 360º. En canvi, si es fa la conversió de graus a radiants “podem 

representar la funció prenent la mateixa escala en els dos eixos”, apareix escrit. 

El que diu és cert, però usar diferents escales en els eixos no hauria de tenir la 

mínima importància en estudiants de 4t d’ESO. Des del punt de vista matemàtic, 

la principal avantatge dels radiants respecte dels graus, és la possibilitat de 

simplificació de càlcul.  

Al llarg de la teoria hi ha 30 exercicis proposats, als quals han d’afegir-se els 49 

que es troben al final del tema. Es classifiquen en practica (22), aplica el que has 

après (10), resol problemes (11), problemes “+” (4) i reflexiona sobre la teoria (2). 
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4.5.4. CRUÏLLA 2016 

Es tracta d’un llibre amb una extensió de 303 pàgines, que segueix exactament 

l’ordre del currículum, però que no classifica els dotze temes per blocs.  

El tema anomenat “Trigonometria” té una extensió de 23 pàgines. La part teòrica 

la componen cinc apartats de dues pàgines cada un, mentre que a la resta de 

fulls hi ha molts exercicis proposats, un apartat anomenat “món matemàtic”, un 

resum del tema, avaluació i un apartat anomenat “per acabar”. Per tant, es tracta 

d’un llibre amb moltes seccions, que canvia totalment respecte a l’analitzat en 

l’apartat 4.5.1. Tot i ser de la mateixa editorial, no comparteixen ni organització, 

ni imatges, ni explicacions, ni les activitats proposades. Tot és nou. 

El tema s’introdueix a partir d’una imatge d’un penya-segat, en el que s’afirma 

que a partir de triangles es pot realitzar l’elaboració de mapes o el càlcul 

d’altures. L’acompanyen una sèrie de preguntes sense resposta, que poden ser 

útils per plantejar-les dins l’aula i fer-ne un petit debat. 

En el primer apartat es recorda la semblança entre triangles, ja que no té dedicat 

un tema de forma específica. Just en el següent apartat s’introdueixen les raons 

trigonomètriques i s’ensenya a fer ús de la calculadora. Destaca l’extensió 

dedicada a deduir els valors del sinus i cosinus pels angles de 30, 45 i 60º. Però, 

sorprèn encara més que per calcular la tangent d’aquests angles divideixi el valor 

del sinus entre el del cosinus, sense cap tipus d’explicació que l’acompanyi. 

El tercer apartat és el que explica les relacions entre les raons trigonomètriques, 

demostrant la procedència de les fórmules. Ho fa substituint les raons de les 

fórmules pels costats als quals divideixen, i ho simplifica fins a arribar al seu 

objectiu (figura 6), de forma similar als llibres d’Anaya 2008 i 2016 (apartats 4.5.2 

i 4.5.3). Sens dubte és una forma de demostrar-ho, però no la més indicada per 

entendre el concepte i que els alumnes puguin deduir-ho per ells mateixos. Com 

s’ha dit anteriorment, resulta més senzill i visual a partir de la circumferència 

goniomètrica, aplicant Pitàgores.  
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Figura 6 - Demostració de sin2α + cos2α = 1 

 

La fórmula 𝑡𝑔𝛼 =
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
 es dedueix de la mateixa manera. Per tant, en aquest 

apartat apareix la fórmula usada en l’apartat anterior, però sense cap referència 

al respecte. 

El quart apartat tracta la resolució de triangles rectangles, amb una explicació a 

través d’exercicis resolts. Es classifiquen els triangles segons les dades inicials, 

i hi apareix un exemple resolt en cada un d’ells: 

o Conegut un angle agut i la hipotenusa 

o Conegut un angle agut i un catet 

o Coneguts dos costats 

Sense haver-hi un apartat dedicat a triangles obliquangles, el darrer apartat 

s’anomena resolució de problemes, que precisament tracta aquest tipus de 

triangles. En aquest apartat tampoc hi ha teoria. Es planteja un triangle 

obliquangle, i es fan preguntes que indiquen el camí cap a la seva resolució. Es 

tracta d’una bona tècnica, però que milloraria si es mostrés la resolució, en lloc 

de plantejar i resoldre dos problemes nous. 

Cal destacar que en la part teòrica no apareix la circumferència goniomètrica, ni 

cap referència a ella, i per tant, no es fa cap explicació de les raons 

trigonomètriques en angles majors que 90º, i molt manco d’angles negatius o 

majors a 360º.  
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El que sí que apareixen són molts d’exercicis, un total de 42 exercicis proposats 

en els cinc apartats d’explicació. A ells han de sumar-s’hi un total de 95 activitats 

proposades en l’apartat final del tema, classificades en càlcul mental (5), raona i 

practica (76, classificats per l’apartat de teoria al que fan referència), amplia (12) 

i jocs i enigmes (2). El llibre classifica cada un dels exercicis en tres nivells de 

dificultat (verd, taronja i vermell, de fàcil a difícil). En fer el recompte tenim 64 

verds, 29 taronges i tan sols 2 vermells. 

No és fins després dels exercicis, en un apartat anomenat “món matemàtic”, 

quan s’explica que és el radiant, s’ensenya a fer la conversió i a canviar el mode 

de la calculadora. Recordem que apareix en el currículum, però la importància 

que té dins aquest tema pareix ser mínima. 

En l’apartat anomenat “síntesi de la unitat” apareixen tots els conceptes teòrics 

classificats de forma visual i resumida. Tot el que s’explica en el tema queda de 

forma molt clara, però es troben a faltar alguns aspectes del temari. 

 

4.5.5. COMPARATIVA DELS LLIBRES 

En el quadre resum que hi ha a continuació hi apareixen, de manera imparcial, 

les característiques principals dels llibres analitzats. 

En línies generals, el que més crida l’atenció són les enormes diferències entre 

el llibre publicat durant la LOGSE respecte als altres, ja que té unes dimensions 

reduïdes, el tema té significativament menys pàgines, i es proposen moltes 

menys activitats. Es troben a faltar algunes explicacions, però l’exigència de les 

activitats és similar a la dels altres llibres. 

Els dos llibres d’Anaya analitzats pertanyen a diferents lleis educatives; la LOE i 

la LOMCE. Tot i això, són pràcticament idèntics, es manté el format, la teoria i 

els exercicis. Els canvis vénen per la correcció d’errades i millores, com és 

suprimir el recordatori de semblança quan el tema anterior tracta d’això, o 

representar de forma visual els signes que prenen les raons en els diferents 

quadrants. Un altre punt a tenir en compte, és la inclusió dels radiants dins el 

temari, per adaptar-se a la legislació actual.  



32 
 

Finalment, el llibre de l’editorial Cruïlla que s’adapta a la LOMCE és el que més 

se surt del guió: és el més extens dels analitzats, el que proposa més activitats, 

però el que comprèn menys teoria. La teoria dels radiants també s’ha inclòs per 

complir amb la llei, però s’ha afegit en forma d’annex, de manera aïllada.  

 

Editorial i any de 
publicació 

Cruïlla 1996 Anaya 2008 Anaya 2016 Cruïlla 2016 

Dimensions de les 
pàgines 

190 x 265 mm 
210 x 297 mm 

(DIN A4) 
210 x 297 mm 

(DIN A4) 
210 x 297 mm 

(DIN A4) 

Nombre total de pàgines 248 245 271 303 

Nombre total de temes 18 11 12 12 

Els temes estan 
classificats per blocs 

Sí Sí No No 

Nom del tema 
Relacions 

trigonomètriques 
Trigonometria Trigonometria Trigonometria 

Nombre de pàgines del 
tema 

14 21 22 23 

Nombre de pàgines de 
teoria 

6 13 13 10 

Activitats resoltes per 
complementar 
l'explicació 

No Sí Sí Sí 

Nombre d'exercicis per 
practicar després dels 
apartats teòrics 

No apareixen 26 30 42 

Nombre d'activitats al 
final del tema 

47 61 49 95 

Nombre total d'activitats 47 87 79 137 
     

Introducció Història No 
Història i 
usabilitat 

Usabilitat 

El tema anterior tracta la 
semblança 

No Sí Sí No 

Hi ha recordatori de la 
semblança entre 
triangles 

Sí Sí No Sí 

S’ensenya d’on 
sorgeixen les raons 
trigonomètriques 

No Sí Sí No 

S'ensenya a fer ús de la 
calculadora 

No 
Sí, 

extensament 
Sí, 

extensament 
Sí 
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Editorial i any de 
publicació 

Cruïlla 1996 Anaya 2008 Anaya 2016 Cruïlla 2016 

Demostració de les 
relacions 
trigonomètriques 
fonamentals 

Sí, breu Sí Sí Sí 

Demostració de les 
raons que prenen els 
angles de 30, 45 i 60 
graus. 

Sí, breu Sí Sí 
Sí, excepte la 

tangent 

Apareix la 
circumferència 
goniomètrica 

Sí, però no 
s'explica 

Sí Sí No 

Signes que prenen les 
raons en els diferents 
quadrants 

Només Sin i 
Cos, amb 
exemples 
d'angles 

Només Sin i 
Cos, de forma 

redactada 
Sí, gràficament No 

Angles negatius i majors 
a 360º 

Només majors a 
360º 

Sí Sí No 

Apareixen les 
coordenades polars 

Sí No No No 

S'expliquen els radiants No 
No, però s'usa 

en un gràfic 
y=sin(x)  

Sí 
Sí, adjunt al 

final del tema 

Funcions 
trigonomètriques 

No 

Sí, adjunt al 
final del tema 

de forma 
superficial 

Sí No 
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5. PROPOSTA METODOLÒGICA 

En les darreres dècades, el món en el qual vivim ha evolucionat a un ritme 

estrepitós. Però l’educació no ha aconseguit avançar en consonància, tot i les 

diferents lleis educatives que s’han anat implantant. Aquesta proposta té 

l’objectiu adaptar-se als nous temps, als alumnes nascuts en aquest nou segle, 

que han crescut envoltats de pantalles i tecnologia.  

Canviar la direcció d’un organisme com és el sistema educatiu no és fàcil, a 

causa de les seves dimensions i l’enorme inèrcia que porta de molts anys enrere. 

Però, cada vegada són més els docents que remen en un mateix sentit per 

intentar canviar el rumb. 

Tradicionalment, l’educació s’ha caracteritzat per ser inamovible, en la qual el 

professor impartia de forma unilateral els coneixements, i avaluava a partir d’un 

únic examen. Tot i parèixer del passat, encara queden professors d’aquest perfil 

en el sistema educatiu. Són pocs els alumnes que s’adapten a aquest sistema, i 

els que ho fan, tiren endavant gràcies a les seves capacitats. La resta, però, es 

veuen exclosos del sistema. 

L’any 2016 l’abandonament escolar a Espanya arribava al 19,8 %, gairebé 

doblant la mitjana europea. Any rere any seguim entre els pitjors països, tot i 

marcar-nos objectius ambiciosos (reduir-ho a un 15 % per l’any 2020), difícilment 

assolibles. Es podria pensar que tenim un coeficient intel·lectual més baix que la 

resta de països de la Unió, però si comparem els alumnes que van a la 

universitat, i que per tant s’han adaptat al sistema, tenen unes capacitats que es 

troben dins la mitjana europea (Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, 

Subdirección General del Documentación y Publicaciones, 2015). 

La metodologia proposada per la LOMCE és actual, pròpia del temps que vivim. 

Aquesta proposta segueix les idees donades pel currículum, però sobretot se 

centra a donar un paper actiu als alumnes. Un rol actiu que els generi motivació 

i expectatives, amb l’objectiu final que ells mateixos desenvolupin les sessions. 

En la majoria de casos és necessari impartir teoria abans de realitzar activitats 

com les proposades en aquest apartat. La teoria ha de ser mínima, només la 

necessària per transmetre els coneixements bàsics. Serà mitjançant les activitats 
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quan s’assoliran els coneixements. A més, per donar més interacció a la part 

teòrica es pot fer ús de preguntes de reflexió, com es veurà exemplificat més 

endavant.  

Com es deia, el pilar principal de la proposta és que els alumnes tenguin un paper 

actiu dins l’aula, que siguin el centre del que estan realitzant, i es redueixi la 

possibilitat que es distreguin. Aquest paper actiu està complementat per altres 

mètodes d’ensenyament, com és seguir una ordenació del temari psicològic, la 

relació dels coneixements amb la seva realitat propera, la globalització dels 

coneixements, la presa de decisions de forma participativa, o el mètode heurístic. 

El mètode deductiu o el treball de forma individual també són complement en 

aquest paper actiu. 

Com s’ha dit, el màxim objectiu és que els alumnes construeixin la sessió, la 

desenvolupin i arribin a les seves pròpies conclusions, mentre que el professorat 

simplement ha d’encarregar-se de la supervisió, i de reorientar en cas que ho 

trobi convenient. 

Tanmateix, són molts els estudiants que prefereixen tenir un paper passiu en 

l’aprenentatge, del qual no es volen desferrar. Robbins (2013) en diferencia dues 

causes d’aquesta resistència: la individual i l’organitzacional.  

De la individual diu que és aquella inherent als humans: la personalitat pròpia de 

cada individu, les percepcions i necessitats que es tenen en cada moment. Per 

tant, aquí s’inclou la timidesa de cada estudiant, l’estat anímic, o les reaccions 

que es tenen en cada context.  

Pel que fa a la causa organitzacional, Robbins ho planteja com una inèrcia de 

seguir amb els mecanismes preexistents, de tenir preferència per la continuïtat 

del model actual. Extrapolant-ho als alumnes, seria seguir amb el sistema que 

s’han acostumat després d’anys d’escolarització, en el que sempre han jugat un 

paper passiu. 

Canviar els alumnes perquè tenguin un paper actiu és una tasca complicada, 

que requereix temps i pràctica. La gran por que tenen de prendre un paper actiu 

és equivocar-se davant la resta de companys, i ser ridiculitzats. Per tant, se’ls ha 
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de fer entendre que l’error és un pas necessari per a la plena comprensió 

(Garzón i Vivas, 1999). 

Per treure la por a l’error és essencial un tracte proper del professor cap a 

l’alumnat. El docent ha de creure en ells, inspirar-los confiança, amb el propòsit 

de fer-los sentir capacitats de dur la iniciativa de les sessions.  

Fer ús de les estimacions pot ser un sistema útil per augmentar la confiança. 

Tota estimació es pot considerar vàlida i alhora ser nombres diferents.  

És important que hi hagi un procediment darrere, basat en els seus coneixements 

o la seva experiència. Si les estimacions es fan a partir de dades reals i properes 

dels alumnes, es familiaritzaran amb les unitats, millorant la percepció de cara a 

futures estimacions. 

També és essencial que anotin l’estimació en un full abans de dir-la en veu alta 

davant els companys. El motiu és no donar opció a modificar el nombre a 

posteriori. De no fer-ho, molts tendeixen a canviar la seva aproximació per repetir 

la d’un company, o per donar una dada que estigui dins la mitjana. S’ha de tenir 

en compte que precisament es tracta del contrari: llevar la por a l’error i 

augmentar l’autoconfiança. 

És important que el professor no s’immuti davant possibles disbarats, i no permeti 

rialles i/o comentaris. En cas de no ser així,, s’aconseguirà el contrari de l’objectiu 

establert en aquesta metodologia. 

Els debats i les opinions amb aspectes que no es dominen també són una 

fórmula per llevar la por a l’error. Per exemple, demanar sobre les raons 

trigonomètriques abans de ser explicades, però permetent l’ús de la calculadora 

per provar diferents valors. Hi ha metodologies com la “1-2-4” en les que es va 

d’una opinió individual a una més grupal, sense saber si van pel bon camí. Si bé 

de forma individual pot ser molt dificultós, gràcies al debat entre dos companys i 

amb la posterior unió de dues parelles, el resultat final pot ser força bo. 

Finalment, és tasca del professor extreure de cada grup de quatre el més 

interessant, i unificar-ho. 
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Pel que fa a l’avaluació, la proposta de la LOMCE s’adapta al temps que vivim. 

L’avaluació ha de ser una part més del procés cap a l’aprenentatge, de forma 

contínua i integradora.  

És important comptar amb una àmplia varietat d’instruments, valorant el progrés 

i l’aprenentatge dels alumnes des de diferents punts de vista. Però no només es 

poden tenir en compte els coneixements adquirits pels alumnes, sinó que hi ha 

molts altres factors condicionants, tals com la capacitat de cada individu, la 

implicació o les circumstàncies personals. 

Tenir anotat com s’avaluarà cada aspecte ajuda al docent a ser més objectiu. A 

més a més, si es comparteix aquesta rúbrica amb els alumnes, aquests poden 

saber que se’ls requereix i quins són els aspectes a tenir en compte. 

A través de la realització d’activitats dinàmiques es pot observar l’actitud i 

l’aptitud de l’alumne, la col·laboració amb els companys o l’evolució de la 

participació al llarg del curs, a més dels aspectes concrets de cada activitat. No 

s’han de transmetre les valoracions a cada un dels alumnes després de cada 

activitat, sinó que simplement s’han de donar consells als que no han estat a 

l’altura de les seves capacitats. En la majoria de casos, cal fer-ho de forma 

individual i discreta, perquè davant els companys les crítiques no solen tenir bons 

efectes. El que sí que és recomanable dir en veu alta és l’enhorabona als 

alumnes que millor ho realitzin. La competitivitat fa que vulguin ser anomenats 

en sessions posteriors davant la resta de companys. 

Les activitats proposades a continuació es caracteritzen per donar un paper actiu 

als alumnes. Ells han de ser els protagonistes de l’aula i han de raonar i prendre 

decisions. Aquestes activitats es classifiquen en materials manipulables, les TIC 

i preguntes d’argumentació.  
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5.1. MATERIALS MANIPULABLES 

El seu ús atreu molt als estudiants, ja que es presenten en mode de joc o de 

repte. L’instint per part dels alumnes en un primer moment és tocar-ho, 

manipular-ho. Deixar un breu període de temps perquè hi juguin és important: el 

comencen a conèixer, tot i no saber l’activitat que realitzaran amb ell. Tanmateix, 

fins que no l’hagin palpat, difícilment prestaran atenció al professorat. Deixat 

aquest període de temps, es pot demanar quin ús li donarien, o quina creuen que 

serà l’activitat que es desenvoluparà amb ell. 

És important que es prengui nota i es deixi constància del que s’ha realitzat, per 

fer dels materials manipulables complements de l’ensenyança. En cas contrari, 

simplement seran vists com a materials, en els quals els alumnes veuran 

l’oportunitat de jugar en lloc de fer classe. 

Fer ús dels materials manipulables permet desenvolupar diferents capacitats 

com són l’observació, el raonament, estratègies, relacions o l’expressió oral. Les 

possibilitats són molt grans, ja que el material pot servir per explicar teoria, crear 

problemes que van més enllà, o preguntes que duguin a un petit debat. 

 

5.1.1. GONIÒMETRE 

El goniòmetre és un material que pot ser fabricat pels mateixos alumnes. Els 

objectes que es necessiten són: un transportador d’angles, un bolígraf, cinta 

adhesiva, fil i un pes. Gràcies a aquest aparell es pot mesurar un angle, però es 

necessita una cinta mètrica per poder realitzar el càlcul d’altures, ja que és 

imprescindible saber com a mínim la longitud d’un costat del triangle imaginat. 

Amb el material preparat (figura 7), es pot sortir fora de l’aula a calcular altures. 

És convenient realitzar l’activitat per parelles per obtenir unes mesures de major 

precisió, ja que el fil oscil·la davant el mínim gest. D’aquesta manera tampoc és 

necessari fabricar tants goniòmetres. Com s’ha comentat anteriorment, es poden 

fer estimacions de l’altura abans de realitzar el càlcul, i posar-les en comú. 
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Figura 7 - Goniòmetre realitzat dins l’aula 

Si podem arribar on comença l’objecte que estem mesurant, podrem formar un 

triangle rectangle de resolució directa. En cas contrari, és necessari realitzar 

dues mesures d’una distància coneguda entre elles, i a partir d’aquestes dades 

plantejar un sistema d’equacions.  

En aquesta activitat hi ha molts aspectes a tenir en compte per realitzar la mesura 

de forma correcta: saber quin eix i quin grau del transportador d’angles s’agafa 

de referència, a quina distància és convenient situar-se de l’objecte, tenir en 

compte l’altura a la qual s’ha observat l’angle, o prendre correctament la lectura 

de l’angle. 

En cas que tota la classe realitzi el càlcul d’una altura des d’un mateix punt, es 

pot fer la mitjana dels resultats i tractar-la de real. A partir d’aquí es pot presentar 

la següent situació de forma teòrica: situar una persona d’una altura coneguda 

damunt una cadira, d’altura també coneguda, a “x” distància del punt en el qual 

hem mesurat. El nou problema consisteix a examinar si ens taparia el punt més 

alt de l’element calculat anteriorment, com es veu a la figura 8. És tasca dels 

alumnes pensar què ha de passar, o no, perquè es pugui veure.  
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Figura 8 - Representació esquemàtica de visibilitat afegint una cadira 

Aquesta qüestió també es pot plantejar des del Google Earth o d’un mapa on hi 

surtin les línies de nivell. Aquestes eines permeten saber l’altura a la que se situa 

cada punt del nostre planeta i el càlcul de distàncies. La qüestió és saber si des 

d’un lloc concret es pot veure una muntanya, o si queda tapada per una altra. Un 

exemple n’és la figura 9, en la qual es vol saber si des de la casa d’Almallutx es 

veu el puig Major, o queda tapada per la vall que uneix el puig de sa Plana i el 

puig de ses Vinyes. 

 

Figura 9 - Línia que mesura la distància entre lla casa d’Almallutx i el puig Major  

En conèixer l’altura dels tres punts i la distància que els separa entre ells 

(considerant que la terra és plana), es pot realitzar el càlcul. En aquest cas, la 

resposta és afirmativa, en tenir un angle 2,5º major el triangle del Puig Major.  

Una altra pregunta complementària als dos exercicis proposats és fins a quin 

punt ens podem apropar o ens hem d’allunyar per trobar-nos en el límit de 

visibilitat. 

L’activitat de la cadira té l’avantatge de poder sortir al pati a comprovar-ho, 

mentre que amb el segon exemple s’aprecia més fàcilment com pot ser d’útil la 

trigonometria. 
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5.1.2. CIRCUMFERÈNCIA GONIOMÈTRICA 

La circumferència goniomètrica és essencial per entendre com varien les 

relacions trigonomètriques en funció de l’angle. 

Aquesta circumferència es pot explicar de la forma tradicional, fent ús de la 

pissarra. També pot fer-se comprendre mitjançant el GeoGebra, podent observar 

com varien les relacions trigonomètriques amb l’angle, tal com es veu a la figura 

10. Però al projectar-ho davant un grup d’alumnes i realitzar l’explicació, és 

habitual que molts es despistin durant l’explicació. L’ideal és que cada alumne 

manipuli individualment aquesta circumferència en un dispositiu electrònic, però 

no sempre hi ha temps suficient, sobretot si s’ha de treure el dispositiu per a una 

única explicació. 

 

 

Figura 10 – Circumferència goniomètrica feta amb el GeoGebra 

El fet de realitzar la circumferència goniomètrica manipulable té l’objectiu de 

cridar l’atenció als alumnes, que puguin palpar-la, i comprovar empíricament com 

varia el sinus i el cosinus en funció de l’angle. 

La seva fabricació es pot realitzar a partir d’una llanda de bicicleta (o qualsevol 

altre metall en forma de circumferència) a la qual es retiren tots els radis. S’hi 

afegeixen dos eixos pels quals es desplaçaran les volanderes, que mitjançant un 

material elàstic es connecten amb una pilota que llisca sobre la part exterior de 
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la circumferència. És necessari que els dos eixos estiguin situats en plans 

paral·lels perquè les volanderes tenguin lloc per canviar de quadrant. 

L’ús es limita a l’explicació de les raons trigonomètriques, quan la hipotenusa té 

de valor la unitat. Aquest material estrany pels alumnes pot cridar-los l’atenció, i 

fer aquest aprenentatge significatiu. 

És cert que realitzar un material d’aquest tipus requereix temps i esforç, però 

habitualment recompensat per l’aprenentatge dels alumnes. A més, aquest 

material pot ser usat durant diferents anys, sent molts els alumnes que l’aprofitin. 

 

5.2. TIC 

L’ús de les TIC és un complement indispensable a tenir en compte. Els alumnes 

que avui en dia cursen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) han nascut 

envoltats d’aparells electrònics. És cert que no saben usar totes les aplicacions, 

però estan acostumats a prémer tecles, a explorar, sabent que en tot moment 

poden tornar enrere. 

Les TIC aporten una sèrie d’avantatges com un ensenyament individualitzat o 

l’aprenentatge retroalimentat, però les que més ens interessen són la interacció 

i la iniciativa individual. El fet de disposar d’un dispositiu per alumne o per 

parelles, fa que tots tenguin un paper actiu, i són ells els encarregats de superar 

els obstacles que es trobin en el camí. 

El principal desavantatge que presenten les TIC són les distraccions a causa de 

les enormes possibilitats que tenen els dispositius amb connexió a Internet. Per 

no caure en l’error, les sessions han d’estar molt ben organitzades, que motivin 

als alumnes, sense donar opció a la  desconnexió. 
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5.2.1. KAHOOT! 

El Kahoot! és una plataforma d’aprenentatge-avaluadora basada en el joc, tal 

com la defineixen els seus creadors. L’aplicació, projectada a la pantalla, planteja 

una pregunta amb diferents respostes tipus test, i els alumnes són els 

encarregats de pitjar en el seu dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil) l’opció 

correcta. 

L’aplicació està pensada perquè sigui dinàmica. Les preguntes i les quatre 

possibles respostes estan limitades en 90 i 65 caràcters respectivament. A més, 

cada pregunta pot anar acompanyada d’una imatge o d’un vídeo, aportant un 

estímul o la informació de forma visual. 

La plataforma és perfecta per repassar la part de la trigonometria en la qual és 

necessari comprendre els conceptes i raonar a partir d’ells, deixant de banda la 

part de càlcul.  

Aquestes preguntes es poden encaminar cap a quines són les condicions 

necessàries per ser aplicades les raons trigonomètriques, el coneixement de les 

fórmules, les relacions entre les diferents raons, els seus valors màxims i mínims, 

o els signes que prenen en cada quadrant. També es poden demanar aspectes 

que relacionen els graus, graus centesimals, radiants i percentatges. 

La dificultat de les preguntes és adaptable pel professor, depenent del grup 

tractat. Es pot anar des de conceptes bàsics com el valor màxim/mínim que 

prenen les raons trigonomètriques, a preguntes més complicades com en quins 

quadrant/s el cosinus i la tangent són positius alhora, o quina raó/ns tenen el 

mateix valor absolut en els angles de 30 i 210 graus. 

L’aplicació genera un gràfic amb el nombre d’alumnes que ha seleccionat cada 

resposta. L’expectativa dels alumnes per saber quina era la resposta correcta i 

què han votat la resta de companys és molt gran, a causa de la competitivitat 

que caracteritza els adolescents. Després de cada pregunta es projecta un 

rànquing amb els que porten millors puntuacions, alhora que tots poden veure la 

seva posició i puntuació en el seu dispositiu. Per molts d’ells és un honor que 

aparegui el seu nom projectat en les primeres posicions, a la vista dels seus 

companys. 
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Les preguntes del Kahoot! proposades als alumnes de l’IES Berenguer es troben 

en l’annex 1 del present treball, i també pot accedir-se a la plataforma i disposar 

d’aquest Kahoot! a través del següent enllaç: 

https://play.kahoot.it/#/k/09b015ed-b181-4e7b-bf41-7493fd5e551b  

La primera pregunta té desactivada la puntuació, i totes les respostes són 

correctes, amb la finalitat de comprovar que tots els alumnes tenen els seus 

dispositius sincronitzats.  

Aproximadament la meitat de les preguntes són senzilles, en les que no cal 

reflexionar gaire, tals com quins costats han de dividir-se per obtenir el 𝐶𝑜𝑠 𝛼, o 

quin és el valor màxim de la tangent. Però també hi ha preguntes de major 

dificultat com si és cert que 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =  
𝑆𝑖𝑛 𝛼

𝑡𝑔 𝛼
, o les esmentades anteriorment. 

 

5.2.2. MARINE RAMP 

Marine ramp és un dels exercicis que pertanyen al The Three Acts Of A 

Mathematical Story. El seu autor és Dan Meyer, matemàtic que s’ha dedicat a 

l’educació, i que actualment centra els esforços en la divulgació i la investigació. 

Les activitats proposades es caracteritzen per la visualització d’un vídeo 

introductori, tenir dues o tres parts que s’anomenen actes, i en alguns casos una 

continuació. La informació ve donada de forma audiovisual, captant l’interès dels 

alumnes. Tots parteixen de situacions reals, fent ús del mètode globalitzat. 

Marine ramp és l’únic d’aquests exercicis que toca l’àmbit de la trigonometria, i 

està format pel vídeo inicial i tan sols dos actes. Com es pot veure en el conjunt 

de les tres imatges (figura 11), l’activitat presenta quatre passarel·les de diferents 

longituds. Aquestes pivoten sobre un punt fix, i varien la seva inclinació depenent 

de l’altura de la marea.  

     

Figura 11 - Inclinació de les passarel·les en funció de la marea 

https://play.kahoot.it/#/k/09b015ed-b181-4e7b-bf41-7493fd5e551b
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En el primer acte es demana per què no són recomanables les passarel·les 

situades en les posicions “A” i “D” de la imatge, la més curta i la més llarga. Per 

raonar-ho, primerament haurà de pensar-se en quina és la més idònia, i  després 

pensar el per què no són convenients la passarel·la massa curta i massa llarga. 

Es pretén que facin ús del raonament inductiu, l’oblidat en l’educació, en el que 

a partir de diferents casos, s’arribi a un general. Les diferents opinions dels 

alumnes es poden aprofitar per fer un breu debat, i es pot comparar la tasca que 

estan realitzant amb la d’un gabinet d’enginyers encarregats de dissenyar la 

passarel·la. 

El segon acte demana quines dades necessitaríem per trobar la passarel·la 

perfecta. Possiblement, en aquest acte les visions dels alumnes diferiran en 

major mesura, sent interessant sentir els arguments, i raonar-ho entre tota la 

classe. Aquest tipus de pregunta permet veure qui té un major domini del temari, 

i els que tenen més dificultats. 

Una vegada arribats a un acord sobre les dades necessàries per realitzar el 

càlcul, el professor pot desvelar-les (angle màxim que pot tenir la passarel·la per 

normes de seguretat i l’amplitud de la marea), per tal de trobar la que millor 

s’adapta de forma legal i amb el menor cost.  

 

5.3. QÜESTIONS OBERTES 

El debat entre estudiants és una eina poc usada, però de molta força. Es 

practiquen habilitats tals com parlar en públic, raonar i argumentar, alhora que 

es desenvolupa la capacitat crítica i reflexiva.  

El paper difícil el té el professor, encarregant-se de supervisar que tots els 

alumnes atenguin i participin en el debat, moderar els torns, i introduir nous 

temes quan sigui convenient. Les dificultats que es troben principalment són 

dues: les dimensions del grup en cas de ser molts alumnes i la timidesa per part 

dels alumnes, que precisament és un dels reptes a superar de la proposta.  

L’inconvenient de tenir molts alumnes es pot eliminar, per exemple, mitjançant la 

tècnica d’aprenentatge 1-2-4. És cert que no s’argumenta ni es raona en públic, 
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però sí amb els companys, i les conclusions finals poden expressar-se en veu 

alta. Aquesta tècnica permet aprofundir en qüestions més dificultoses, que 

requereixen major reflexió. 

El tema de debat pot ser qualsevol pregunta de la que els estudiants no en 

sàpiguen la resposta, però que puguin arribar a deduir-la a partir dels seus 

coneixements. Exemples d’aquest tipus de preguntes que es poden fer en l’àmbit 

de la trigonometria són: 

- Un cop enteses les raons trigonomètriques, plantejar si seria possible 

arribar a la solució “x” en diferents casos, com per exemple els triangles 

de la figura 12. Aquesta activitat és preferible realitzar-la amb la tècnica 

d’aprenentatge 1-2-4, a causa de la seva complexitat de raonament. 

 

Figura 12 - Triangles proposats per determinar si es possible calcular la “x” 

 

- Demanar què és major, un angle de 20º o un pendent del 20 %. És una 

pregunta senzilla, però que es pot complicar si es demana què té més 

inclinació en valor absolut, un angle de 230º o un pendent del 40 %. 

- Un cop s’entén el concepte de tangent: quin valor pren per a 0 i 180º? I 

per a 90 i 270º? 

- Quines són les dades mínimes necessàries per conèixer totes les dades 

d’un triangle rectangle? Quines combinacions hi ha? Si es tenen dos 

triangles rectangles que comparteixen un costat, quines dades es 

necessiten?  
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- Després de l’explicació de què és un radiant, qüestionar als estudiants 

quants radiants hi ha en una circumferència. Un cop raonat, es pot 

demostrar amb un material manipulable: una llanda de bicicleta que tengui 

vetes adherents en la part exterior, i talls de cinta adherent de longitud 

igual al radi. 

- Recitar preguntes de vertader o fals, del mateix estil que el Kahoot!. Es 

pot fer primer una votació, i després l’argumentar el per què. Exemples 

serien: 

o En un tercer quadrant, el sinus sempre és més gran que el cosinus. 

o L’altura d’un triangle és igual al producte d’un dels seus costats pel 

sinus de l’angle que forma aquest costat amb la base (Colera, J. 

2016). 

o La tangent i el sinus prenen valors molt semblants en angles petits. 

o Quines altres més mesures pot haver-hi per mesurar l’obertura d’un 

angle, més enllà dels graus i els radiants. Poden sorgir diferents 

formes per fer-ho per part dels alumnes.  

o Els babilonis foren els que assignaren que una circumferència tenia 

360º. Pot servir per introduir-hi un poc d’història. 

- Argumentar quins creuen que són els diferents àmbits en que pot usar-se 

la trigonometria. 
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6. VALORACIÓ D’ALGUNES ACTIVITATS REALITZADES PELS 

ALUMNES. 

Gràcies a les pràctiques realitzades en el Màster en Formació del Professorat, 

s’han pogut dur a terme algunes de les activitats que es troben dins la proposta. 

En canvi, realitzar la metodologia proposada en totes les sessions no ha estat 

possible per manca de temps. 

El grup d’alumnes són de 4t d’ESO acadèmiques, de l’IES Berenguer d’Anoia, 

del municipi d’Inca, Mallorca. Les activitats que han realitzat són el Marine Ramp, 

el goniòmetre (afegint la part de la cadira, figura 8) i el Kahoot!. A més, al llarg 

del tema, s’han fet breus debats amb preguntes de les quals en desconeixien la 

resposta. 

El grup està format per disset alumnes, i es caracteritza per estar dividit en 

diferents grupets d’amics. Concretament, hi ha tres alumnes que havien 

abandonat les matemàtiques, però amb aquestes activitats dos d’ells pareixien 

recuperar la iniciativa. 

En la darrera sessió de la unitat, i abans de realitzar una prova teòrica, es passa 

al grup una enquesta (veure Annex 2). És anònima, de deu preguntes genèriques 

que no se centren en cap activitat en concret. A continuació s’analitzen, de forma 

breu, les respostes de cada una de les preguntes. 

 

6.1. RESULTATS DE L’ENQUESTA 

Pregunta 1 

Són només tres dels disset alumnes que prefereixen realitzar exercicis dels 

llibres, en lloc de les activitats proposades. És una pregunta molt genèrica, però 

que serveix per fer-se una idea de com prefereixen que siguin les sessions. 

 Pregunta 2 

En demanar si aquestes activitats les troben beneficioses per la relació entre 

companys d’aula, dotze d’ells creuen que sí i cinc que no. És interessant recordar 
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la poca unió entre els diferents grupets d’amics que formen el grup. Encara que 

també s’hauria d’aclarir que no hi ha malestar, simplement no es fan. 

Pregunta 3 

Són onze els alumnes que prefereixen passar desapercebuts, per només sis que 

se senten còmodes tenint un paper actiu. Segurament aquesta resposta es deu 

a les dues raons que dóna Robbins, exposades durant la proposta. Aquesta 

resposta mostra el caràcter contradictori amb la pregunta anterior: agraden 

aquestes activitats, però no ser protagonista. 

 Pregunta 4 

Si a la pregunta anterior s’ha vist que només sis se sentien còmodes amb un 

paper actiu, només dos dels disset alumnes afirmen sentir-se a gust explicant els 

seus arguments en veu alta davant els companys. Aquesta resposta tan 

contundent també pot estar influenciada per l’escassa unió de grup.   

 Pregunta 5 

Excepte un alumne, tots prefereixen el mètode globalitzat en l’assignatura. La 

relació amb la realitat juga un paper molt important, i els llibres només hi fan 

referència en contades ocasions. De totes maneres, no és el mateix tenir la 

situació plantejada per escrit, que realitzar-ho empíricament. 

Pregunta 6 

Dels disset alumnes, onze creuen que els exercicis dels llibres ajuden a adquirir 

més coneixements, i només sis diuen aprendre més amb aquest tipus d’activitats 

innovadores. 

Segurament el motiu que hi veuen és el menor temps necessari. Però també és 

possible que no se n’adonin de l’aprenentatge que assoleixen, ja que fan les 

activitats amb una major diversió. 
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Pregunta 7 

Aquesta pregunta fa referència a com creuen que es consoliden en major mesura 

els coneixements. Són dotze els alumnes que diuen que l’aprenentatge és més 

significatiu amb aquest tipus d’activitats, i només cinc defensen les activitats del 

llibre. Per tant, els resultats són gairebé els contraris a la pregunta anterior, quan 

se’ls demanava com s’adquireixen més coneixements. 

Pregunta 8 

En demanar-se quines de les activitats realitzades han agradat més, vuit 

alumnes han triat l’activitat de fabricar i usar el goniòmetre pel càlcul d’altures. 

Altres sis el Kahoot!, i tres el Marine ramp. 

El goniòmetre, una activitat nova a la qual no estan acostumats i poden aplicar 

la seva utilitat en l’entorn proper, els ha resultat motivant. Molts coneixien el 

Kahoot! d’abans, i la seva elecció probablement es deu a la interacció, i a l’esperit 

competitiu. A continuació, tenim el Marine ramp, l’activitat més teòrica i de 

raonament, també elegida per alguns alumnes.  

Pregunta 9 

Els motius que els han dut a marcar la resposta anterior estan molt renyits. Hi ha 

set alumnes que destaquen la novetat de l’activitat, també set la relació amb la 

realitat, i tres la interacció amb els companys. Amb aquestes dades poden 

apreciar-se quines són les preferències dels alumnes. 

Pregunta 10 

Finalment, en la darrera pregunta se’ls demana si recorden haver realitzat alguna 

activitat semblant durant l’etapa d’ESO. Crida l’atenció que catorze dels disset 

afirmen no haver realitzat res semblant, i per tant, no és gens habitual en aquesta 

etapa. 
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6.2. RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS 

D’aquesta enquesta es pot resumir que aquest tipus d’activitats agraden gràcies 

al paper actiu, la relació amb la realitat i en menor mesura a la interacció entre 

els companys. Tot i parèixer una incoherència, no se senten del tot còmodes sent 

ells els centres d’atenció de les sessions. Segurament per la falta d’experiència 

en la realització d’aquest tipus d’activitats i la manca de confiança en ells 

mateixos.  

En general veuen aquestes activitats com una eina per consolidar els 

coneixements, i no tant per aprendre’n de nous. Resulta sorprenent que gairebé 

tota la classe declara no haver realitzat activitats semblants en l’assignatura de 

matemàtiques durant l’etapa de secundària.  
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7. CONCLUSIONS 

És tasca del sistema educatiu adaptar-se als alumnes si es pretén que aquests 

se sentin còmodes en ell. En cas contrari, seguir amb un sistema rígid i 

inamovible, del qual només se’n surten els pocs alumnes que s’hi adapten i els 

que tenen més capacitats. 

Per millorar el sistema educatiu de l’estat espanyol, han entrat en vigor tres lleis 

educatives (LOGSE, LOE i LOMCE) en menys de dues dècades. No obstant 

això, la taxa de fracàs escolar segueix entre les més altes de la Unió Europea 

any rere any. Aquest mal resultat sol associar-se als alumnes o a les condicions 

inherents a ells, ignorant els aspectes que afecten la part del sistema, tals com 

els metodològics, curriculars o organitzatius.  

La proposta metodològica que presenta la LOMCE va en aquest camí: la 

globalització dels coneixements, les explicacions pròximes a la realitat dels 

alumnes, evitar la repetició de problemes, o donar un paper actiu de l’alumnat, 

entre d’altres. Però malauradament només es tracta d’idees, i és decisió del 

professor el grau d’aplicació d’aquestes.  

En línies generals, la metodologia seguida a les aules no és la proposada per la 

llei educativa. Són molts els docents que s’alimenten exclusivament dels llibres 

de text. Com s’ha vist, aquests tenen moltes mancances, i no afavoreixen a 

seguir una metodologia semblant a la proposada per la LOMCE. Inclús es poden 

trobar llibres de diferents lleis que són pràcticament els mateixos, o altres 

sotmesos a una mateixa llei que just comparteixen els conceptes bàsics de la 

trigonometria. 

La proposta metodològica de la LOMCE està ben redactada, però falta dur-la a 

la pràctica. Realitzant algunes activitats de trigonometria amb un grup reduït 

d’estudiants, s’ha comprovat que les opinions són favorables a aquest tipus 

d’ensenyament, tot i que no estan acostumats a ser ells els qui desenvolupen la 

sessió. Però, gràcies a aquestes activitats, s’ha realitzat l’aprenentatge fora estar 

asseguts davant un llibre de text, un bolígraf i un quadern d’apunts. 
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10. ANNEX 1 

 

El Kahoot! està compost per les següents 11 preguntes, apareix destacada en 

negreta quina és la resposta correcta. La primera pregunta serveix per 

comprovar que tots els alumnes tenen els seus dispositius sincronitzats. 

 

Pregunta 1. En quin camp creus que s’utilitza la trigonometria? 

- Enginyeria civil i arquitectura 

- Física 

- Geografia i astronomia 

- Videojocs i so 

Pregunta 2. El cosinus d’un angle és la divisió entre... 

- El costat oposat i la hipotenusa 

- El costat oposat i el costat adjacent 

- El costat adjacent i la hipotenusa 

- La hipotenusa i el costat oposat 

Pregunta 3. El sinus sempre és més gran que el cosinus. 

- Vertader 

- Fals 

Pregunta 4. La tangent és negativa en: 

- El 1r i 2n quadrant 

- El 2n i 3r quadrant 

- El 3r i 4t quadrant 

- Cap de les anteriors 
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Pregunta 5. El valor màxim de la tangent és: 

- Infinit 

- 1 

- 𝜋/2 

- Cap de les anteriors 

Pregunta 6. El cosinus i la tangent són positius alhora en: 

- El 2n quadrant 

- El 3r quadrant 

- El 4t quadrant 

- Cap de les anteriors 

Pregunta 7. En quin angle del 1r quadrant el sinus i el cosinus tenen el mateix 

valor? 

- 45 graus 

- 90 graus 

- 36 graus 

- Cap de les anteriors 

Pregunta 8. El _______ de 30 i 330 graus tenen el mateix signe i valor. 

- Sinus 

- Cosinus 

- Tangent 

- Cap de les anteriors 

Pregunta 9. A quants radiants equival l’angle de 180 graus? 

- 
9𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 

- 
5𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 

- 
𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 

- 𝝅 𝒓𝒂𝒅 
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Pregunta 10. Per poder calcular tots els costats i angles d’un triangle rectangle, 

necessitam com a mínim: 

- Dos costats i un angle 

- Dos angles i un costat 

- Un costat i un angle 

- Tres costats i un angle 

Pregunta 11. 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =  
𝑆𝑖𝑛 𝛼

𝑡𝑔 𝛼
? 

- Cert 

- Fals 

- No ho hem estudiat 
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11. ANNEX 2 

 

A continuació es troben les preguntes de l’enquesta realitzada. Darrere les 

respostes, i entre parèntesis, es troba el nombre d’alumnes que ha triat aquesta 

opció. Concretament els alumnes responen aquesta enquesta després d’haver 

realitzat les següents activitats: 

- Marine ramp 

- Fabricació, ús i càlculs amb el goniòmetre 

- Kahoot! 

* En les preguntes es fa referència a aquestes activitats com a activitats 

realitzades. 

1. Què prefereixes realitzar? 

a) Exercicis del llibre (3) 

b) Activitats del tipus de les activitats realitzades (14) 

2. Creus que aquestes activitats realitzades ajuden a tenir una millor relació amb 

els companys d’aula? 

 a) Sí (12) 

 b) No (5) 

3. Et sents còmode participant en el procés de les sessions? O prefereixes estar 

dins l’aula només d’oient? 

 a) Paper actiu (6) 

 b) Oient (11) 

4. Et sents còmode dient en veu alta els teus arguments davant la resta de 

companys? 

 a) Sí (2) 

 b) No (15) 
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5. Valores positivament aproximar els continguts de l’assignatura a la realitat? 

 a) Sí (16) 

 b) No (1) 

6. Com trobes que s’adquireixen més coneixements? 

a) Amb els exercicis del llibre (11) 

b) Amb activitats similars a les activitats realitzades (6) 

7. Com trobes que es consoliden en major mesura els coneixements? 

a) Amb els exercicis del llibre (5) 

b) Amb activitats similars a les activitats realitzades (12) 

8. Quina de les activitats realitzades t’ha agradat més? Marca’n només una. 

a) Marine ramp (3) 

b) Fabricació, ús i càlculs amb el goniòmetre (8) 

c) Kahoot! (6) 

9. Per quin motiu t’ha agradat més l’activitat marcada en la pregunta 8? Marca’n 

només una. 

  a) Mai havia realitzat una activitat similar (7) 

 b) Interacció amb els companys (3) 

 c) Relació amb la realitat (7) 

10. Recordes haver realitzat alguna vegada activitats semblants a classe de 

matemàtiques durant l’etapa d’ESO? 

 a) Sí (14) 

 b) No (3) 

 


