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RESUM 

 

DESMOS, MÉS ENLLÀ DE LA CALCULADORA GRÀFICA 

   

En aquest treball es descriu en primer lloc el MARC LEGAL als efectes de la 

proposta continguda: el Decret de Currículum d’Educació Secundària Obligatòria 

a les Illes Balears, els Principis i Estàndards del National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) i el Common Core State Standards Initiative dels EUA, país 

d’origen de l’empresa i eina TIC homònima, DESMOS®. S’analitza, així mateix, el 

MARC TEÒRIC de funcions i gràfiques, i el procés d’adquisició del llenguatge 

matemàtic formal fent passada pels llenguatges informals. 

Es descriu l’eina DESMOS i les possibilitats que brinda per a aprendre 

matemàtiques durant l’etapa de l’educació secundària obligatòria, de manera 

molt visual i intuïtiva. Aquesta eina incorpora una de les calculadores gràfiques 

més utilitzades actualment. Es compara Desmos amb els paradigmes existents 

més coneguts, però sobretot s’incideix en la seva vessant més innovadora i 

didàctica, més enllà de la calculadora gràfica: el paquet d’ACTIVITATS D’AULA i, en 

particular, el recurs anomenat POLYGRAPH. 

Finalment, es desenvolupa una PROPOSTA d’activitat d’aula que fa ús de 

Polygraph, per a l’inici de l’estudi de la unitat didàctica de Funcions de 4t d’ESO 

i es descriu quina ha estat la seva aplicació en l’assignatura ‘Pràctiques en 

Centres Docents’. 

 

PARAULES CLAU:  Desmos, Polygraph, funcions, adquisició del llenguatge 

matemàtic, llenguatges informals. 

 

 

 

https://www.desmos.com/
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1 INTRODUCCIÓ 

Durant l’estudi del Màster de Formació del Professorat s’han visitat de manera 

recurrent les propostes de DAN MEYER, enunciades en la seva conferència TED 

de 2010, Math class needs a makeover, i que esdevenen el leitmotiv que guia la 

seva acció professional: 

1. Use multimedia 

2. Encourage Student intuition 

3. Ask the shortest question you can 

4. Les students build the problem 

5. Be less helpful 

Sobre aquestes propostes, Meyer impulsa el canvi d’imatge de les classes de 

matemàtiques: introduir canvis en la metodologia per tal de produir 

aprenentatges més profunds i significatius. Passar d’una situació A mile wide and 

an inch deep a una situació Greater focus on fewer tòpics, tot mantenint 

coherència i rigor. Una de les concrecions de tot això és el banc de recursos 

anomenat 3-act Math.  

Va ser aprofundint en totes aquestes qüestions que hom va trobar, de manera 

prou casual, que Meyer era el Chief Academic Officer d’una empresa emergent 

anomenada DESMOS. Desmos? Què era tal cosa? 

En la primera visita a la pàgina web hom és menat a experimentar amb l’eina 

central del siti: la CALCULADORA GRÀFICA HTML5, de disseny elogiós, i, doncs, a 

voler establir una inevitable comparació amb eines més conegudes, com 

GeoGebra i altres del nostre entorn més proper com, per exemple, Descartes.  

Una navegació més detinguda per Desmos permet copsar diferents divisions de 

la web. Una en particular, el Teacher, conté un bon enfilall activitats d’aula, totes 

de lliure accés i a disposició dels professors. Aquests, poden crear aules virtuals 

damunt la base de cada una de les activitats, aules a les que els alumnes es 

poden connectar i interactuar de diferents maneres, amb el sistema, entre ells i 

amb el professor. Hom va constatar que les activitats eren de diferents tipus. 

Però, què tindrien en comú? Quins principis haurien guiat el seu disseny? Quins 

http://mrmeyer.com/
https://www.ted.com/talks/dan_meyer_math_curriculum_makeover
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXSt_CoDzyDFeJimZxnhgwOVsWkTQEsfqouLWNNC6Z4/pub
https://www.desmos.com/
https://www.desmos.com/calculator
http://learn.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/
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avantatges oferia Desmos respecte de recursos o materials que no tinguessin 

l’empara de la tecnologia subjacent?  

Navegant més endins es va constatar que a més de poder utilitzar qualsevol 

activitat del Teacher, hom podia adaptar-les a conveniència o fer-ne de noves 

amb l’Activity Builder. Quins tipus d’activitats es podrien construir i quines 

possibilitats ens brindaria per a elaborar programacions nostrades? Podríem 

recobrir el currículum amb activitats, basades en tecnologia?; doncs, atractives 

per als alumnes alhora que útils per als professors? 

Una altra de les motivacions que varen dur a emprendre aquest treball va ser la 

PROGRAMACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EN CENTRES DOCENTS del Màster. Les 

pràctiques s’havien de dur a terme en un IES de Palma, un centre de CONTEXT 

REMARCABLE, sobretot quant a tipologia i procedència de l’alumnat. A més a més, 

s’havia d’impartir la unitat didàctica introductòria al bloc de FUNCIONS de quart 

d’ESO (ensenyaments acadèmics) mirant de no desbaratar totalment la 

programació que havien de reprendre els alumnes un cop acabades les 

pràctiques. 

Un dels recursos de Desmos, un dels tipus d’activitats configurables que rauen 

a disposició dels professors, és l’anomenat POLYGRAPH. S’hi juga en parella, en 

dos rols diferents –recorda el lector el joc del ‘Quién és quién’?– i un aspecte 

clau és la comunicació matemàtica (escrita i oral) entre els dos rols, amb ús de 

llenguatges més o menys informals. Doncs, hom va pensar en Polygraph com a 

eina possiblement útil: (1) per dissenyar i programar un recurs adient per introduir 

l’Estudi de funcions, (2) per rompre el gel a l’inici de l’etapa d’impartició de 

pràctiques a quart d’ESO i (3) com a element disruptiu en la metodologia a l’ús. 

Comptat i debatut, a més de profunditzar en la plataforma per tal de copsar les 

possibilitats de Desmos, i en particular de Polygraph per tal de poder dur 

endavant l’activitat amb els alumnes, caldria profunditzar en els aspectes 

docents relacionats amb les funcions, en les gràfiques en particular, en el paper 

del llenguatge i la comunicació en matemàtiques i en l’ús per part dels alumnes 

de llenguatges propis, informals, com a pas previ a la formalització. 

 

http://learn.desmos.com/create
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2 OBJECTIUS DEL TREBALL 

A partir de les motivacions referides en el punt anterior, els objectius que es varen 

fixar per a aquest treball de fi de màster foren els següents: 

• Analitzar el marc legal en el qual s’inscriu la proposta: el DECRET de 

Currículum d’Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears; 

analitzar, també, els PRINCIPIS I ESTÀNDARDS del National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, NCTM 2000), i el COMMON CORE State 

Standards Initiative, ambdós dels EUA, país d’origen de Desmos. 

Analitzar, així mateix, el marc teòric per a les FUNCIONS I GRÀFIQUES, i per 

a l’ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC. 

• Descriure els RECURSOS que Desmos posa a l’abast de la comunitat, 

innovadors i tecnològicament diferencials respecte d’altres entorns. 

Descriure, en particular, les potencialitats del TEACHER de Desmos, l’eina 

anomenada POLYGRAPH i el seu ús per facilitar el trànsit dels llenguatges 

informals als llenguatges formals, en matemàtiques. 

• Dissenyar una PROPOSTA DIDÀCTICA BASADA EN POLYGRAPH per ser 

emprada a l’inici de l’estudi del bloc Funcions, en els darrers cursos de 

l’Educació Secundària Obligatòria.  

 

3 ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

En aquest capítol s’analitzarà el MARC LEGAL establert per la normativa vigent a 

les Illes Balears. És dins aquest marc que s’han dut a terme les pràctiques en 

centres docents d’aquests estudis i s’ha desenvolupat la proposta continguda al 

final d’aquest treball. 

També s’analitzarà el MARC TEÒRIC proveït per la bibliografia consultada que s’ha 

entès apropiada quant a les qüestions de fons: l’estudi de les funcions a 

l’educació secundària obligatòria, l’adquisició del llenguatge matemàtic i l’ús de 

la més moderna tecnologia com a vehicle de recursos didàctics. 
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3.1 MARC LEGAL 

Hom se situa a les Illes Balears, en l’etapa de l’ESO i en l’àmbit de les 

matemàtiques d’ensenyaments acadèmics. El marc legal el basteix el Decret 

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’ESO a les Illes 

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), en endavant “el Decret” o GOIB 

(2015). El Decret forma part del desplegament autonòmic de la Llei orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (‘LOMQE’ o 

‘LOMCE’, BOE núm. 295, de 10 de desembre), la qual modifica la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació (‘LOE’, BOE núm. 106, de 4 de maig). 

L’article 5 del Decret defineix què s’entén per currículum, als efectes de la pròpia 

norma: la regulació dels aspectes que determinen els processos d’ensenyament-

aprenentatge; i està integrat per diversos elements: objectius, competències, 

continguts, estàndards d’aprenentatge avaluables, criteris d’avaluació i 

metodologia didàctica. 

El Decret desplega cada un d’aquests elements, primer des d’un punt de vista 

transversal i després de cada matèria en particular (en diferents annexos al 

Decret); en el nostre cas, observarem les MATEMÀTIQUES D’ENSENYAMENTS 

ACADÈMICS. Al llarg d’aquest desplegament normatiu trobarem aspectes que són 

d’interès per a la nostra proposta. 

3.1.1 EL DECRET DE CURRÍCULUM  

L’article 4 del Decret, que versa sobre els objectius, diu, en les seves lletres e), 

h) i m), que l’ESO ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats 

que els permetin adquirir una preparació bàsica i responsable en el camp de les 

TECNOLOGIES; COMPRENDRE I EXPRESSAR amb correcció, oralment i per escrit, en 

llengua catalana i en llengua castellana, textos i missatges complexos; i VALORAR 

I PRODUIR AMB PROPIETAT, AUTONOMIA I CREATIVITAT MISSATGES que emprin codis 

científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i 

d’expressió. 

Un dels elements del currículum són les anomenades competències: capacitats 

per aplicar de manera integrada els continguts propis de l ’etapa educativa per 
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aconseguir dur a terme activitats adequadament i resoldre problemes complexos 

eficaçment. Doncs, l’ESO ha de possibilitar que tots els alumnes adquireixin les 

competències necessàries que tota persona necessita per realitzar-se i 

desenvolupar-se personalment. L’article 6 del Decret estableix, entre altres, les 

següents competències clau: 

a) COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 

b) COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA 

c) COMPETÈNCIA DIGITAL 

d) COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES 

El Decret indica que per adquirir eficaçment les competències i integrar-les 

efectivament en el currículum, S’HAN DE DISSENYAR ACTIVITATS QUE PERMETIN ALS 

ALUMNES AVANÇAR CAP ALS RESULTATS D’APRENENTATGE DE MÉS D’UNA COMPETÈNCIA 

ALHORA; I TAMBÉ QUE S’HA DE POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ 

LINGÜÍSTICA, DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I DE COMPETÈNCIA BÀSICA EN 

TECNOLOGIA. 

Quant als principis metodològics i pedagògics, el Decret estableix en el seu 

article 7 que la METODOLOGIA DIDÀCTICA ha de ser fonamentalment COMUNICATIVA, 

ACTIVA, PARTICIPATIVA i ADREÇADA A l’assoliment dels OBJECTIUS, especialment els 

aspectes més directament relacionats amb les COMPETÈNCIES CLAU. A més, 

sense perjudici del tractament específic que se’n fa en les matèries de l’àmbit 

lingüístic, indica que s’han de planificar activitats que fomentin, entre altres 

coses, la COMPRENSIÓ LECTORA i l’EXPRESSIÓ ESCRITA. En l’article 13, “Elements 

transversals”, el Decret torna a incidir, sense perjudici del tractament específic 

en algunes de les matèries de l’etapa, en la comprensió lectora i l’expressió 

escrita, i en les TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, tot indicant que 

s’han de treballar en totes les matèries. Doncs, també en matemàtiques. 

En el seu article 17, de les AVALUACIONS, el Decret diu que l’avaluació del procés 

d’aprenentatge dels alumnes de l’ESO ha de tenir un CARÀCTER FORMATIU i ser 

un instrument per millorar tant els processos d’ensenyament com els processos 

d’aprenentatge.  
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3.1.2 MATEMÀTIQUES D’ENSENYAMENTS ACADÈMICS I BLOC FUNCIONS 

L’opció d’ensenyaments acadèmics està adreçada als alumnes que tenen un 

interès elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional en el qual 

aquestes els seran necessàries; incideix més en els aspectes formatius i tendeix 

a un GRAU MÉS GRAN DE PRECISIÓ en el llenguatge simbòlic, en el rigor del 

raonament i en les representacions formals.  

De fet, la presa de decisions durant la nostra vida requereix COMPRENDRE, 

MODIFICAR I PRODUIR MISSATGES de tot tipus, i en la informació que ens arriba de 

fonts diverses apareixen GRÀFICS, com ara els funcionals, que requereixen 

coneixements matemàtics per interpretar-los correctament.  

A l’Annex A hom pot trobar els detalls que s’ha trobat pertinent remarcar quant a 

estructura del currículum, orientacions metodològiques i contribució al 

desenvolupament de competències. 

3.2 MARC TEÒRIC 

3.2.1 EL MARC DEL NCTM 

Al Principles and Standards for School Mathematics del National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) hom pot trobar multitud de referències 

que suporten la proposta desenvolupada. Desmos radica als EUA i la seva 

direcció acadèmica té ben present la referida obra de capçalera estatunidenca a 

l’hora de dissenyar les activitats que més endavant descriurem. La proposta 

concreta que s’estudiarà, basada en un recurs de Desmos, serva els Principles 

& Standards. En aquest marc s’ha parat especial atenció als Principis 

d’APRENENTATGE i de TECNOLOGIA; i als estàndards d’ÀLGEBRA i COMUNICACIÓ. 

THE LEARNING PRINCIPLE 

El Principi d’Aprenentatge parla de la necessitat de facilitar als alumnes 

EXPERIÈNCIES riques que fomentin un bon aprenentatge. Podem bastir la 

comprensió dels conceptes matemàtics en els alumnes facilitant-los l’accés a 

TASQUES DISSENYADES PER APROFUNDIR I CONNECTAR el seu coneixement. Podem 

millorar l’APRENENTATGE COMPRENSIU dels alumnes per mitjà de debats i 
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d’INTERACCIONS SOCIALS a classe, experiències que els ajudin a desenvolupar i 

avaluar el seu propi pensament i el dels altres, així com les seves competències 

i raonament matemàtics. FENT PARLAR O ESCRIURE els alumnes sobre les seves 

ESTRATÈGIES INFORMALS els professors poden, mitjançant un procés d’avaluació, 

prendre consciència de què saben i CONSTRUIR CAPES DE NOU CONEIXEMENT en els 

alumnes, cada vegada més FORMAL. 

THE TECHNOLOGY PRINCIPLE 

Quant al Technology Principle, NCTM (2000) diu que és essencial en 

l’ensenyament I aprenentatge de les matemàtiques. LA TECNOLOGIA INFLUEIX EN 

LES MATEMÀTIQUES QUE S’ENSENYEN I COM S’ENSENYEN; subministrant imatges 

VISUALS de les idees matemàtiques (a banda de les capacitats de còmput), i 

millora i intensifica l’aprenentatge dels estudiants, permetent que aquest sigui 

més profund, en permetre MÉS I MILLORS TASQUES DE RAONAMENT, AMB EL SUPORT 

DE LA TECNOLOGIA. 

LA TECNOLOGIA IMPULSA L’APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES. La tecnologia pot 

fomentar la relació dels estudiants amb idees matemàtiques abstractes i pot ser 

el vehicle per adquirir-les. La tecnologia, a més a més, ofereix als professors 

possibilitats d’adaptació a NECESSITATS ESPECIALS dels alumnes. Els estudiants 

que es distrauen amb facilitat en una sessió convencional poden mantenir el 

focus d’atenció més fàcilment en tasques assistides per dispositius informàtics; 

aquells que tenen dificultats per organitzar-se poden veure’s beneficiats per les 

restriccions i validacions de l’entorn informàtic; etc. 

LA TECNOLOGIA PERMET L’ENSENYAMENT EFECTIU DE LES MATEMÀTIQUES. L’ús efectiu 

de la tecnologia a classe de matemàtiques depèn del professor. Cal usar-la per 

impulsar l’aprenentatge dels estudiants, emprant aquelles característiques que 

la tecnologia pot dur a terme de maner molt eficient: REPRESENTAR GRÀFICAMENT, 

per exemple. Quan els estudiants empren eines tecnològiques, solen treballar 

d’una certa manera que sembla que passen coses alienes o independents al 

professor. Però no és així. ÉS EL PROFESSOR QUI DECIDEIX si s’utilitza l’eina, quan 

i com, decisions totes elles transcendents. Oimés a mesura que els estudiants 

empren l’eina tecnològica, el professor té l’oportunitat d’OBSERVAR-LOS I CENTRAR-



MFPR – Treball de Fi de Màster Desmos, més enllà de la calculadora gràfica 

10 

SE EN EL SEU PENSAMENT. Amb l’ús de la tecnologia es poden fer paleses maneres 

de pensar que altrament serien difícils d’observar. Per tant, la tecnologia és d’una 

ajuda molt important en l’AVALUACIÓ tendent a redirigir la tasca FORMATIVA.  

LA TECNOLOGIA INFLUEIX EN QUINA MATEMÀTICA S’ENSENYA. La tecnologia pot ajudar 

els professors a connectar el desenvolupament d’habilitats i procediments amb 

un desenvolupament de coneixement matemàtic més profund. Algunes habilitats 

que en el passat eren essencials, amb la irrupció de la tecnologia esdevenen 

supèrflues, amb la qual cosa PODEM DEMANAR ALS ALUMNES DE TREBALLAR A 

NIVELLS MÉS ALTS DE GENERALITZACIÓ I ABSTRACCIÓ. De manera similar, les utilitats 

gràfiques facilitaran l’exploració de les característiques dels models de funció. 

THE ALGEBRA STANDARD (GRADES 9-12) 

Segons NCTM (2000), els estudiants de High School (Grades 9-12, equivalents 

a 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat a Espanya) ja han tingut alguna experiència 

prèvia amb funcions, però en aquesta etapa se’ls han de donar oportunitats per 

APROFUNDIR en aquests coneixements i AUGMENTAR EL REPERTORI DE MODELS DE 

FUNCIONS més enllà del que han vist fins aleshores. 

Els estudiants haurien d’utilitzar EINES TECNOLÒGIQUES per a representar i 

estudiar el comportament de les funcions polinòmiques, exponencials i 

logarítmiques, racionals, periòdiques, etc. En fer-ho, començaran a entendre el 

concepte de família de funcions i a reconèixer-ne les característiques. A més, 

treballar amb diferents representacions de funcions, incloses les gràfiques, 

desenvoluparà en els alumnes un CONEIXEMENT MÉS COMPLET de les funcions.  

THE COMMUNICATION STANDARD 

El NCTM (2000) remarca la importància de la comunicació, part essencial de les 

matemàtiques i del seu l’ensenyament. La comunicació és una forma de 

compartir idees i de millorar la comprensió. A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓ, LES 

IDEES ES CONVERTEIXEN EN OBJECTES DE REFLEXIÓ, REFINAMENT, DISCUSSIÓ I 

ESMENA. El procés de comunicació també ajuda a construir el SIGNIFICAT I LA 

PERMANÈNCIA de les idees. Quan animam els estudiants a pensar i raonar sobre 

les matemàtiques i a COMUNICAR ELS RESULTATS DEL SEU PENSAMENT als altres de 
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manera oral o escrita, APRENEN A SER CONCISOS I CONVINCENTS. Rebre les 

explicacions dels altres ofereix als estudiants oportunitats per desenvolupar la 

seva pròpia comprensió. El procés de comunicació també ajuda els estudiants a 

desenvolupar un llenguatge per expressar idees matemàtiques i una valoració 

de la necessitat de precisió intrínseca. Als estudiants als que es donen 

oportunitats per parlar, escriure, llegir i escoltar en classes de matemàtiques 

obtenen dos avantatges: ES COMUNIQUEN PER APRENDRE MATEMÀTIQUES I APRENEN 

A COMUNICAR MATEMÀTICAMENT. 

Les matemàtiques són sovint transmeses mitjançant símbols, i per això la 

comunicació oral i escrita (en llenguatge natural) sobre idees matemàtiques NO 

SEMPRE ES RECONEIX COM UNA PART IMPORTANT DE L’EDUCACIÓ MATEMÀTICA. Els 

estudiants no necessàriament parlen de matemàtiques DE MANERA NATURAL; els 

professors han d’ajudar-los perquè aprenguin a fer-ho. 

Els estudiants necessiten treballar amb un tema apropiat per impulsar el debat. 

I les tasques procedimentals amb enfocaments algorísmics no són bons 

candidats. LA TECNOLOGIA POT SER UNA BONA BASE PER A LA COMUNICACIÓ. A 

mesura que els alumnes generen i examinen números o objectes a la calculadora 

o a la pantalla de l’ordinador, tenen un referent comú (i sovint fàcilment 

modificable) per a la seva discussió sobre idees matemàtiques. 

ESCRIURE en classe de matemàtiques també pot ajudar els estudiants a 

consolidar els seus pensaments perquè han d’ordenar-los i estructurar-los 

prèviament, amb l’avantatge que allò escrit roman escrit i els alumnes poden 

RELLEGIR els seus pensaments previs. Per donar lloc a un debat efectiu, els 

professors han d’aconseguir CREAR COMUNITAT, un entorn, en què els alumnes 

vulguin expressar lliurament les seves idees. 

Així com els alumnes practiquen la comunicació, s’haurien d’anar expressant de 

manera més clara i coherent i anar adquirint i reconeixent models d’argumentació 

matemàtica. Els professors poden ajudar els estudiants a veure que algunes 

paraules que s’utilitzen en el llenguatge quotidià, com ara ‘funció’, ‘creixement i 

decreixement’, ‘màxim i mínim’, ‘punt d’inflexió’ o similars, s’utilitzen en 

matemàtiques amb significats diferents o més precisos. Aquesta observació és 
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la BASE PER ENTENDRE EL CONCEPTE DE DEFINICIONS MATEMÀTIQUES. ÉS IMPORTANT 

DONAR ALS ALUMNES EXPERIÈNCIES QUE ELS AJUDIN A APRECIAR EL PODER I LA 

PRECISIÓ DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC. 

No obstant això, és important evitar imposar massa de pressa un llenguatge 

matemàtic formal; els estudiants han de SENTIR LA NECESSITAT de definicions 

precises i de la potència dels termes matemàtics convencionals, comunicant-se 

primer en LES SEVES PRÒPIES PARAULES. 

THE COMMUNICATION STANDARD FOR GRADES 9-12 

Segons NCTM (2000), la formació en matemàtiques des de l’educació infantil 

fins a batxillerat ha de permetre a tots els estudiants: 

• ORGANITZAR I CONSOLIDAR EL SEU PENSAMENT MATEMÀTIC A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓ. 

• COMUNICAR DE MANERA COHERENT I CLARA EL SEU PENSAMENT MATEMÀTIC ALS 

COMPANYS, PROFESSORS I ALTRES PERSONES. 

• ANALITZAR I AVALUAR EL PENSAMENT MATEMÀTIC I LES ESTRATÈGIES DELS 

ALTRES. 

• UTILITZAR EL LLENGUATGE DE LES MATEMÀTIQUES PER EXPRESSAR AMB 

PRECISIÓ LES IDEES MATEMÀTIQUES. 

Els canvis en el llocs de feina del món laboral exigeixen cada vegada més treball 

en equip, col·laboració i comunicació. Per estar preparats per al futur, els 

estudiants han de poder INTERCANVIAR EFICAÇMENT IDEES MATEMÀTIQUES amb altri. 

Però hi ha raons més immediates per emfatitzar la comunicació matemàtica a 

les matemàtiques de secundària. INTERACTUAR AMB ALTRES OFEREIX 

OPORTUNITATS D’INTERCANVI I REFLEXIÓ SOBRE IDEES; per tant, la comunicació és 

un element fonamental de l’aprenentatge de les matemàtiques. Per aquest motiu, 

juga un paper central en tots els episodis d’aula d’aquesta etapa. A mesura que 

els estudiants desenvolupen una COMUNICACIÓ MÉS CLARA I COHERENT (utilitzant 

explicacions verbals i notacions matemàtiques i representacions apropiades), 

seran MILLORS PENSADORS MATEMÀTICS. 
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3.2.2 EL MARC DEL COMMON CORE 

Tot continuant als EUA, la CONCRECIÓ I POSADA EN PRÀCTICA de la gran obra de 

referència del National Council, NCTM (2000), comentada en el punt anterior, és 

el conjunt d’ESTÀNDARDS EDUCATIUS coneguts com Common Core - State 

Standards Initiative (http://www.corestandards.org/). 

Aquests estàndards educatius indiquen els aprenentatges que els estudiants 

haurien d’assolir en cada nivell (grade). No són un curriculum com s’entén el 

currículum als EUA. Cada comunitat local i cada professor tria el seu propi 

curriculum, el seu pla detallat per al dia a dia. Dit altrament, el Common Core diu 

QUÈ han de saber i ser capaços de fer (en cada grade), mentre que el curriculum 

diu COM ho han d’aprendre. 

La iniciativa del Common Core és dels estats. (El govern federal dels EUA en 

resta al marge.) L’any 2007 i 2008 hi va haver els primers debats sobre la 

necessitat d’uns estàndards comuns i el 2009 començaren els treballs. Els 

responsables educatius de 48 –dels 50– estats dels EUA i els respectius 

governadors es varen reunir per desenvolupar, amb el suport de diverses 

associacions1, els estàndards en English Language Arts i en Mathematics, des 

de l’educació infantil fins al Grade 12 (equivalent a 2n de batxillerat LOMQE). A 

dia d’avui, 41 estats i el Districte de Columbia han adoptat voluntàriament i estan 

treballant per implementar els Estàndards, de manera que els alumnes, en 

acabar High School, poden encaminar-se bé a un college, bé al món laboral. 

Els Standards finals es varen publicar l’any 2010, resten a disposició de cada 

estat per a la seva revisió i adopció, de manera voluntària, i constitueixen l’estat 

de l’art als EUA. Hom pot consultar-los lliurament a la pàgina web del Common 

Core, http://www.corestandards.org/. Els de matemàtiques, per curs o per 

                                            

1 La National Education Association (NEA), American Federation of Teachers (AFT), National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), i el National Council of Teachers of English (NCTE), 

entre altres. 

http://www.corestandards.org/
http://www.corestandards.org/Math/
http://www.corestandards.org/


MFPR – Treball de Fi de Màster Desmos, més enllà de la calculadora gràfica 

14 

domini, es poden consultar a http://www.corestandards.org/Math/.  A continuació 

s’assenyalen els més importants als efectes d’aquest treball. 

MATHEMATICS STANDARDS 

Els punts clau que introdueix la proposta Common Core en matemàtiques són: 

• Del currículum A mile wide and an inch deep a una situació de GREATER 

FOCUS ON FEWER TOPICS.  

• COHERÈNCIA: cal enllaçar conceptes, també a través dels diferents cursos. 

• RIGOR: amb recerca de la comprensió conceptual, millora de 

competències procedimentals i fluïdesa, i l’aplicació en context, tot amb 

igual intensitat. 

STANDARDS BY DOMAIN: FUNCTIONS | http://www.corestandards.org/Math/Content/F/  

Tenim estàndards per al domini de funcions al Grade 8 (2n ESO LOMQE) i a 

High School, i en ambdós cursos trobam estàndards que estan relacionats amb 

la proposta continguda en aquest treball.  

D’una banda, al Grade 8 tenim aquest estàndard: 

CCSS.MATH.CONTENT.8.F.B.5  

Describe qualitatively the functional relationship between two quantities by analyzing a 

graph (e.g., where the function is increasing or decreasing, linear or nonlinear). Sketch a 

graph that exhibits the qualitative features of a function that has been described verbally. 

I a High School tenim, en l’apartat INTERPRETAR FUNCIONS: 

CCSS.MATH.CONTENT.HSF.IF.B.4 

For a function that models a relationship between two quantities, interpret key features of 

graphs and tables in terms of the quantities, and sketch graphs showing key features 

given a verbal description of the relationship. Key features include: intercepts; intervals 

where the function is increasing, decreasing, positive, or negative; relative maximums 

and minimums; symmetries; end behavior; and periodicity. 

i en ANALITZAR FUNCIONS TOT UTILITZANT DISTINTES REPRESENTACIONS: 

CCSS.MATH.CONTENT.HSF.IF.C.7 

Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in 

simple cases and using technology for more complicated cases. 

http://www.corestandards.org/Math/
http://www.corestandards.org/Math/Content/F/
http://www.corestandards.org/Math/Content/F/
http://www.corestandards.org/Math/Content/8/F/B/5/
http://www.corestandards.org/Math/Content/HSF/IF/B/4/
http://www.corestandards.org/Math/Content/HSF/IF/C/7/
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3.2.3 FUNCIONS I GRÀFIQUES 

Les funcions poden i han de ser tractades, amb les limitacions determinades per 

l’edat i els coneixements dels alumnes, durant tots els cursos de l’ensenyament 

obligatori. La construcció del concepte de funció és un procés difícil que 

requereix d’un temps i d’un esforç importants. Aquesta construcció pot culminar, 

en el millor dels casos, amb la seva formulació abstracta al final de l’etapa (Grupo 

Cero, 1995). 

La finalitat d’arribar a determinar amb precisió com varien certes magnituds que 

depenen d’altres, és el que dona sentit a l’estudi de les funcions així com al 

coneixement de determinats models, començant pels més elementals, als quals 

s’ajusten moltes d’aquelles situacions de canvi (Azcárate i Deulofeu, 1990). 

El concepte de funció és una abstracció del concepte de llei científica, i l’estudi 

dels diferents models de funcions permet conèixer el comportament d’un gran 

nombre de lleis que regeixen el comportament del món, tan físic com social 

(Calvo, Deulofeu, Jareño i Morera, 2016). 

Els objectius de l’etapa de secundària respecte de les funcions, segons Calvo, 

Deulofeu, Jareño i Morera (2016), són: 

• Construir el concepte de funció com a una relació entre variables. 

• Relacionar els distints llenguatges que permeten expressar una relació 

funcional (verbal, numèric, gràfic i algebraic). 

• Modelitzar situacions reals a partir dels models elementals de funcions. 

• Conèixer les característiques dels models elementals de funcions: lineals, 

afins, quadràtiques, polinòmiques i exponencials. 

PER A INICIAR EL TREBALL AMB FUNCIONS ÉS MÉS APROPIAT CENTRAR-SE EN LES 

REPRESENTACIONS en forma de TAULA i de GRÀFICA, per passar després a les 

expressions algebraiques. A més a més, el treball a partir de gràfiques possibilita 

la utilització d’una àmplia gamma de funcions, no només aquelles que tenen una 

expressió algebraica senzilla. 

A Azcárate i Deulofeu (1990) es presenta una anàlisi dels problemes didàctics 

lligats a l’ensenyament i l’aprenentatge del concepte de funció en l’ESO entre els 
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12 i 16 anys. L’opció també és la d’utilitzar el LLENGUATGE DE LES GRÀFIQUES COM 

A FIL CONDUCTOR per a la introducció de conceptes, tant pel fet que les gràfiques 

constitueixen una forma de coneixement i de transmissió de la informació bàsica 

en el nostre món actual, com també perquè a través d’aquest llenguatge és 

possible construir nous conceptes, d’una forma intuïtiva i visual, que lentament 

permetran elaborar una idea general del concepte de funció. 

LES PROPOSTES CURRICULARS HAURIEN DE POSAR DE RELLEU EL VALOR DEL 

LLENGUATGE DE LES GRÀFIQUES. I les gràfiques cartesianes són una forma de 

representar una funció que permeten l’estudi de la mateixa i en particular de les 

seves característiques globals, sense necessitat de recórrer prematurament a 

rigoroses definicions de conceptes molt abstractes que haurien de restar per a 

nivells superiors, inclús més enllà de l’ensenyament obligatori. 

El llenguatge gràfic en general constitueix UNA FORMA DE CONEIXEMENT I DE 

TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ en el nostre món actual. Dins d’aquest llenguatge, 

les gràfiques cartesianes són un excel·lent instrument. El coneixement d’aquest 

llenguatge, és a dir, la capacitat per a llegir, interpretar i construir gràfiques 

cartesianes, permet establir la relació existent entre les dues magnituds 

representades, però al mateix temps EL SEU CONEIXEMENT ÉS UN INSTRUMENT A 

TRAVÉS DEL QUAL PODEN CONSTRUIR-SE NOUS CONCEPTES. 

LA GRÀFICA ÉS UN DELS LLENGUATGES DE REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS MÉS 

ABSTRACTE, juntament amb l’expressió algebraica. PERMET OBTENIR UNA VISIÓ 

GENERAL I COMPLETA DE LA FUNCIÓ ESTUDIADA, TANT QUALITATIVA COM QUANTITATIVA 

(aproximada), proporcionant major i millor informació que altres llenguatges de 

representació (descripció verbal o taula de valors), al mateix temps que 

possibiliten la caracterització de models. 

Front a l’expressió algebraica, LA GRÀFICA PERMET VEURE LES CARACTERÍSTIQUES 

GLOBALS DE LA FUNCIÓ (variacions i períodes constants, creixement, continuïtat, 

concavitat, màxims i mínims, periodicitat, etc.), també determinables a partir de 

l’equació, però més difícils d’interpretar (pressuposa el coneixement del significat 

dels símbols i la interpretació a través d’aquests de conceptes abstractes que a 
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través de la gràfica és possible d’intuir més fàcilment). A través de la gràfica 

l’estudi és més directe, tot i que dona, només, valors aproximats. 

L’aprenentatge de les funcions passa per un coneixement de cada un d’aquests 

llenguatges de representació, és a dir, per l’adquisició de la capacitat per llegir i 

interpretar cada un d’ells i posteriorment per traduir d’un a l’altre. A l’Annex B es 

transcriuen les traduccions possibles. 

La caracterització de les activitats d’aprenentatge relatives a les funcions a partir 

de la taula de l’Annex B permet obtenir una visió interessant sobre el caràcter de 

les mateixes. Molts dels exercicis que apareixen en molts dels llibres de text 

escolars actuals es redueixen a l’aplicació de tan sols dos procediments de 

traducció, els que admeten un aprenentatge més mecànic i menys interpretatiu: 

còmput (de l’expressió a la taula) i traçat (de la taula a la gràfica). Aquesta visió 

tan reduïda dels processos de traducció d’un llenguatge a un altre (més encara 

si hom parteix de l’expressió algebraica, sens dubte la més difícil d’interpretar) 

du els alumnes a MECANITZAR EL PROCÉS SENSE ENTENDRE’L i CONDUEIX A 

CONCEPCIONS ERRÒNIES sobre el significat de la gràfica. 

Els alumnes poden ser capaços de llegir perfectament un gràfica però la 

interpretació que fan de la mateixa pot ser totalment errònia. Interpretar una 

gràfica és una activitat més complexa, lligada a cada situació, i que consisteix en 

la capacitat per a descriure la funció representada de forma global, atenent a les 

característiques generals de la gràfica, és a dir, a les variacions que presenta.  

Pel que fa a l’adquisició dels instruments bàsics per a llegir i interpretar gràfiques, 

s’observen en els primers nivells (12 a 14 anys) certs errors que en alguns casos 

es mantenen en edats superiors. Quant a la interpretació de gràfiques 

cartesianes, segons Azcárate i Deulofeu (1990), un dels primers i principals 

errors és l’anomenada LECTURA ICÒNICA DE LA GRÀFICA. Consisteix en interpretar 

la gràfica com un dibuix, tot alterant el significat de funció. D’altra banda, els 

alumnes també tendeixen a donar un punt com a resposta a qüestions referides 

a intervals, i a confondre ‘el major (o menor) increment’ amb ‘el major (o menor) 

valor’, la qual cosa dona una idea sobre l’existència d’importants obstacles per 

passar d’una interpretació ‘punt a punt’ a una interpretació global de la gràfica. 
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Intentar superar aquest obstacle amb el TREBALL SOBRE DIVERSES GRÀFIQUES, 

plantejant preguntes de dificultat creixent, DES DE SIMPLES PREGUNTES DE LECTURA 

a fins arribar a la correcta interpretació de cada una de les situacions plantejades, 

és un dels principals objectius de l’estudi de les funcions i les gràfiques. 

Efectivament, en la més moderna publicació Calvo, Deulofeu, Jareño i Morera 

(2016), els autors afirmen que els alumes han d’aprendre a interpretar i construir 

gràfiques cartesianes que representen funcions abans d’identificar les 

característiques que li permetran decidir si una gràfica pertany a un model 

determinat. Per això, és necessari realitzar, d’una banda, un TRACTAMENT 

QUALITATIU i, d’altra banda construir el model cartesià que permetrà relacionar els 

llenguatges gràfic i algebraic. 

En l’aprenentatge del llenguatge gràfic hi ha dos punts essencials: entendre que 

una gràfica representa una relació entre dues variables, és a dir, SUPERAR LA 

LECTURA ICÒNICA DE LA GRÀFICA, i DESENVOLUPAR UN TREBALL QUALITATIU que 

permeti analitzar les característiques de la gràfica, en especial el tipus de variació 

de la funció. 

Tot i que el tractament quantitatiu és el més habitual, la investigació en didàctica 

ha mostrat les limitacions que suposa, per l’aprenentatge de les funcions, aquest 

tipus d’aproximació. Nombrosos obstacles derivats de la representació punt a 

punt, entre els que destaca la interpretació de la dependència determinada per 

una gràfica cartesiana, a partir d’un conjunt de punts rellevants de la mateixa, 

han estat estudiats i explicitats per dites investigacions. Per superar les dificultats 

ELS AUTORS PROPOSEN UN TREBALL QUALITATIU i, a la vegada, global, basat tant en 

la interpretació i en la construcció (esbós) de gràfiques no quantificades. 

Els autors han analitzat els textos actuals del nostre entorn més proper i 

constaten que, en general, no segueixen aquestes recomanacions. En moltes 

ocasions, si bé es troben activitats relacionades amb l’estudi qualitatiu de 

gràfiques, aquestes apareixen en temes introductoris i sense que quedi gens clar 

quin n’és l’objectiu, més enllà d’una primera familiarització amb el llenguatge 

gràfic. Quan s’entra en l’estudi dels models funcionals, aquests tipus d’activitats 

desapareixen per complet. 
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Però els debats que generen aquestes activitats, d’una gran riquesa conceptual, 

ajuden l’alumnat a explicitar un nombre molt variat de dificultats, començant per 

la pròpia dificultat d’interpretar una gràfica sense disposar d’uns eixos graduats. 

Perquè aquest treball sigui fructífer, cada dificultat ha de ser tractada en el 

moment oportú i que es proporcionin a l’alumne idees i instruments per poder 

efectuar una anàlisi correcta del que passa, tot donant a entendre que aquesta 

feina qualitativa és igual d’important i tan matemàtica com la quantitativa. 

Els autors de Grupo Cero (1995) també proposen introduir en primer lloc idees 

funcionals a través d’un tractament qualitatiu i intuïtiu. Les idees tractades no han 

d’obstruir el futur progrés en l’aprofundiment dels conceptes, sinó que han de ser 

una base suficientment ferma i clara per al posterior desenvolupament. En 

aquest sentit, L’ELECCIÓ D’UN PUNT DE VISTA GRÀFIC I VERBAL PER A UN PRIMER 

ACOSTAMENT A LES FUNCIONS TÉ (entre altres) L’AVANTATGE QUE EL TRACTAMENT 

VERBAL ÉS MÉS ACCESSIBLE ALS ALUMNES, FACILITA UN TREBALL MÉS SOCIALITZAT (que 

alumnes i professor se comuniquin) I PERMET DEDICAR ALS CONCEPTES UN TEMPS 

QUE D’ALTRA MANERA ESTARIA EN PART DEDICAT ALS PROBLEMES DE CÀLCUL O 

D’ESCRIPTURA SIMBÒLICA. 

COMENÇAR PER UN TRACTAMENT QUALITATIU CENTRAT EN LA INTERPRETACIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES GLOBALS DE LES GRÀFIQUES, TOT AFEGINT AMB POSTERIORITAT EL 

TRACTAMENT QUANTITATIU, PERMET ALS ALUMNES DOTAR DE SIGNIFICATS ELS 

CONCEPTES MATEMÀTICS SUBJACENTS; SIGNIFICATS SENSE ELS QUALS AQUESTS 

CONCEPTES ESDEVENEN VIRTUALMENT INUTILITZABLES. 

En aquesta aproximació informal d’anàlisi (i elaboració) qualitativa de les 

gràfiques, primera fase del desenvolupament a llarg termini del concepte de 

funció, els alumnes no han de fer càlculs però hauran de pensar en la naturalesa 

de la relació qualitativa que lliga les variables i estar pendents d’un gran nombre 

de detalls importants que suposen un grau de sofisticació creixent en els primers 

raonaments que utilitzen: ‘va la gràfica cap amunt?’, ‘va sempre cap amunt?’, 

‘comença la gràfica en l’origen?’, ‘talla la gràfica els eixos?’, ‘és la gràfica 

recta/corba?’, ‘es repeteix cíclicament?’, etc. 
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3.2.4 EL PAPER FONAMENTAL DEL LLENGUATGE 

La PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKI estableix que EL DESENVOLUPAMENT 

COGNOSCITIU ES BASA EN LA INTERACCIÓ SOCIAL I EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

LLENGUATGE. El llenguatge és fonamental per al desenvolupament cognoscitiu, ja 

que ofereix un mitjà per expressar idees i formular preguntes, així com per 

concebre les categories i els conceptes del pensament (Woolfolk, 2010).  

Els estudiants necessiten un ensenyament en l’anomenat intermedi màgic o 

zona d’emparellament, on no se senten avorrits ni frustrats. Cal situar els 

estudiants en situacions on tinguin les habilitats per entendre, però on també 

disposin de l’ajuda d’altres alumnes o del professor. DE VEGADES EL MILLOR 

PROFESSOR ÉS UN ALTRE ESTUDIANT QUE ACABA DE DESCOBRIR LA FORMA DE 

RESOLDRE EL PROBLEMA, JA QUE ÉS MOLT PROBABLE QUE ESTIGUI OPERANT A 

L’ANOMENADA ZONA DE DESENVOLUPAMENT PRÒXIM DE L’APRENENT. Demanar a un 

alumne que treballi amb algú que és una mica millor en l ’activitat és una bona 

idea, ja que TOTS DOS ESTUDIANTS ES BENEFICIEN en l’intercanvi d’explicacions, 

reflexions i preguntes. A més, cal animar els estudiants a utilitzar el llenguatge 

per organitzar el seu pensament i a parlar sobre el que estan tractant 

d’aconseguir. EL DIÀLEG I LA DISCUSSIÓ SÓN MITJANS IMPORTANTS PER A 

L’APRENENTATGE (Woolfolk, 2010). 

3.2.5 SOBRE L’ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Herbel-Eisenmann (2002), que fa referència a l’Estàndard de Comunicació de 

NCTM (2000), afirma que els estudiants no utilitzen de manera automàtica 

llenguatge matemàtic precís; són els professors els qui els han de guiar perquè 

ho puguin fer. Una via efectiva de fomentar l’aprenentatge dels alumnes és 

permetre’ls generar les seves pròpies idees i desenvolupar les seves maneres 

d’EXPRESSIÓ INFORMAL. Així mateix, destaca la importància que els estudiants 

utilitzin LES SEVES PRÒPIES PARAULES per parlar de conceptes matemàtics. 

L’article referit ofereix una manera de desenvolupar el llenguatge matemàtic que 

aprofita l’esforç dels estudiants per donar sentit a conceptes algebraics, tot 

utilitzant múltiples representacions, incloses les gràfiques. 
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A partir de l’àrea de la sociolingüística anomenada semiòtica social, l’autora 

exposa un rang de categories per al llenguatge associat a idees matemàtiques. 

La semiòtica social pot ser considerada l’estudi del significat; el llenguatge és vist 

com una eina amb què les persones construeixen el significat. 

Aprendre matemàtiques requereix transformacions laterals entre llenguatges 

menys matemàtics i més matemàtics. Aquestes transformacions ocorren al llarg 

del temps. L’autora descriu les CATEGORIES QUE FAN DE PONT entre el llenguatge 

menys matemàtic i el més matemàtic: 

• Contextual Languages (CL): llenguatge dependent o específic de la 

situació o context (ex.: quan parlam de ‘quilòmetres per hora’). 

• Bridging Languages (BL). Aquests, poden ser: 

o Classroom Generated Languages (CGL): un CGL és un llenguatge 

generat per l’estudiant o el professor. Pertany a l’objecte matemàtic 

però és particular de la classe en què se genera; idiosincràtic (ex.: 

quan parlam d’inclinació). 

o Transitional Mathematical Languages (TML): un TML és un 

llenguatge que descriu una situació o procés associat amb una 

representació particular (ex.: la 𝑚, si la 𝑥 s’incrementa en 1, la 𝑦 

s’incrementa en...) 

• Official Mathematical Language (OML): pertany al registre matemàtic (ex.: 

quan parlam de coeficient o pendent). 

Emprar aquests llenguatges diferents durant l’ensenyament de conceptes 

matemàtics millora l’aprenentatge dels alumnes i ajuda a fer les idees 

algebraiques accessibles als estudiants. A més a més, facilita al professor una 

manera d’introduir el llenguatge matemàtic de manera més fluïda i natural al flux 

de la conversa, que no la simple exposició d’una llista de vocabulari que els 

alumnes hagin de memoritzar. EMPRAR DIFERENTS PARAULES, FRASES I 

EXPRESSIONS FACILITA ALS ALUMNES EL PONT PER TRANSITAR DEL PARTICULAR A 

L’ABSTRACTE, DEL CONTEXT A L’ÀLGEBRA. Una vegada construïts aquests PONTS, 

FETS DE LES SEVES PRÒPIES PARAULES, els estudiants han de ser capaços d’arribar 

a les formes oficials de comunicació matemàtica. 
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El procés a través del qual s’acumulen capes de coneixement és un procés 

natural que du temps. Només de manera gradual, així com les noves paraules 

esdevenen familiars i passen a ser més emprades en la comunicació, passaran 

a formar plenament part del llenguatge, tot restant disponibles per a un ampli 

rang d’associacions. 

Les categories de llenguatges exposades per l’autora són una manera d’ANIMAR 

ELS ESTUDIANTS A ACUMULAR CAPES DE CONEIXEMENT I A TROBAR EL SEU CAMÍ CAP A 

L’ÚS D’UN LLENGUATGE CADA VEGADA MÉS MATEMÀTIC. 

 

4 DESENVOLUPAMENT 

S’exposarà en primer lloc el MARC DE DESMOS i, a continuació, el MARC POLYGRAPH 

tot fent referència a treballs recents que justifiquen i descriuen l’ús d’aquestes 

eines en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, i en particular de les 

funcions. Posteriorment es descriurà l’ús de Polygraph amb dos grups de 

matemàtiques acadèmiques de quart d’ESO. 

4.1 MARC DESMOS 

Segons Danielson i Meyer (2016), l’increment de disponibilitat d’ordinadors i 

altres dispositius a les classes de matemàtiques dels EUA, com Chromebooks, 

telèfons intel·ligents i tauletes, així com de xarxes ràpides i robustes amb accés 

a Internet, ha posat en el focus la responsabilitat de desenvolupadors i 

supervisors curriculars, i també dels docents, quant a la utilització de tecnologies 

com aquestes, que anteriorment a aquests avanços no solien formar part dels 

elements físics convencionals de les classes de matemàtiques. 

Els autors del referit article són professors que 

formen part l’equip professional de DESMOS, 

empresa que ofereix una CALCULADORA ONLINE 

GRATUÏTA CONSTRUÏDA  EN HTML5 I QUE 

FUNCIONA SOBRE QUALSEVOL NAVEGADOR WEB 

MODERN.  
Logotip de Desmos 

https://www.desmos.com/
https://www.desmos.com/calculator
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En els darrers anys, han anat més enllà de la calculadora gràfica i han estès 

aquesta tecnologia tot desenvolupant un CONJUNT D’ACTIVITATS D’AULA ONLINE per 

emprar en classes de secundària, amb l’objectiu d’ajudar estudiants i professors 

a maximitzar l’aprenentatge de les matemàtiques amb eines digitals. Desmos 

disposa de SIS ACTIVITATS DEDICADES i de dues eines, POLYGRAPH i ACTIVITY 

BUILDER, totes elles gratuïtes, que els professor poden configurar i adequar a les 

seves necessitats curriculars per ensenyar matemàtiques de manera més 

significativa. 

Els principis que guien aquests docents en el disseny del programari subjacent i 

de les eines i activitats de Desmos, són els següents: 

• FEEDBACK. Emprar la tecnologia per proporcionar als estudiants retroacció 

a mesura que treballen. 

Els ordinadors poden marcar certes respostes dels alumnes com a 

correctes o incorrectes molt més ràpidament que el professor. Però la 

qüestió que plantegen els autors és que la retroacció tecnològica ha de 

ser quelcom més que una avaluació ràpida del tipus bé o malament o 

respostes predefinides. Els dispositius electrònics poden anar més enllà i 

proporcionar als estudiants enteniment sobre les implicacions del seu 

pensament; donar-los eines perquè interpretin per ells mateixos els seus 

errors i actuïn en conseqüència. Per exemple, si es planteja als alumnes 

que facin una activitat amb una calculadora gràfica, reben retroacció 

immediata de tot el que fan i ràpidament reben noves retroaccions damunt 

cada un dels seus següents intents. A això ho denominen retroacció 

iterativa. El gran avantatge és que els alumnes poden revisar totes les 

seves accions, no només la primera. Això fomenta que els estudiants a 

prendre riscos intel·lectuals i els anima a persistir. Quan un alumne diu: 

“Ho provaré una altra vegada, perquè ho puc fer millor”, vol dir que la 

retroacció iterativa està fent bé la seva feina. 

• COLLABORATION. Emprar la xarxa actual per a connectar estudiants, 

procurant-los col·laboració i un espai de debat i de treball. 

https://teacher.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/polygraph/
https://teacher.desmos.com/activitybuilder
https://teacher.desmos.com/activitybuilder
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És a dir, més que connectar els alumnes amb el professor o amb un 

servidor central, els autors proposen CONNECTAR ELS ALUMNES ENTRE SÍ. En 

les activitats que desenvolupen, els estudiants poden interactuar, 

compartir idees, fer-se preguntes... de diferents i interessants maneres. 

• INFORMATION. Durant la classe, proporcionar informació en temps real al 

professor; i emmagatzemar-la per a posterior consulta. 

Però, quina informació és realment la que el professor necessita saber en 

cada activitat, mentre aquesta es desenvolupa a classe? I quina és útil 

quan la sessió ha finit i s’està preparant la sessió del dia següent? Quin 

alumne està conjecturant i quin pensa amb més deteniment? Qui dona 

quina resposta errònia comuna? Les respostes a aquestes preguntes 

serveixen al professor per adreçar-se i parlar amb certs alumnes, per 

pausar la classe per a un debat general o per estructurar la conclusió final. 

D’altra banda, tota la informació registrada durant la sessió pot servir per 

preparar les següents classes. 

Els autors se situen sota uns principis per a la formació online prou diferents de 

l’ortodòxia a l’ús, defensora de la individualització i atomització de competències. 

Al contrari d’això, creuen en el poder de COMBINAR EXPERIÈNCIES DISRUPTIVES DE 

QUALITAT, eines robustes per a connectar estudiants i professors competents per 

ajudar els alumnes a CONSTRUIR CONEIXEMENT, VOCABULARI I COMPETÈNCIA 

MATEMÀTICA. Confien, de fet, que les seves idees s’escampin, inspirin i aportin al 

debat sobre les possibilitats de la tecnologia a la classe de matemàtiques. 

En un altre treball recent, Walker i Edwards (2017), es conclou que Desmos 

facilita eines potents per a generar gràfiques, pintar punts i explorar els efectes 

de paràmetres i variables. Tot utilitzant els anomenats sliders per a investigar 

funcions, els estudiants poden constatar per ells mateixos com afecta el canvi de 

paràmetres algebraics a la representació gràfica.  

La RIQUESA dels problemes que es poden presentar als alumnes, amb Desmos, 

així com les REPRESENTACIONS, són fets inestimables en l’ensenyament-

aprenentatge de les matemàtiques. 
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4.1.1 DESMOS RESPECTE D’ALTRES EINES 

DESCARTES 

El projecte Descartes va sorgir 

l’any 1998 amb l’objectiu principal 

de promoure noves formes 

d’ensenyament i aprenentatge de 

les Matemàtiques integrant les 

TIC a l’aula com a eina didàctica. 

Efectivament, com s’explica a la 

mateixa presentació del projecte, 

després de tants anys de desenvolupament informàtic, la repercussió de 

l’ordinador en l’educació no és comparable a la que ha tingut en tots els altres 

ordres de la vida, sobretot en aquelles activitats i professions en què, com passa 

en la docència, la informació és l’element essencial. 

Però aquesta mateixa asserció es pot aplicar al propi projecte Descartes, si el 

comparam amb una eina molt més avançada tecnològicament, com Desmos. En 

primer lloc, Desmos des dels seus inicis va apostar pel browser, o navegador 

web, com a interfície per a totes les funcionalitats que ofereix. Actualment treballa 

amb l’estàndard HTML5. Al contrari, Descartes –com també el seu més recent 

projecte Edad– està basat en un applet de Java i, per consegüent, pateix els 

desavantatges de treballar amb un entorn i programari prou feixucs. Els 

problemes de compatibilitat i versions són recurrents i cal tenir instal·lada la 

màquina virtual Java. De fet, el navegador Chrome ja no suporta complements 

Java i s’espera que aquesta sigui una tendència que s’estengui a la resta de 

navegadors. 

 

Però la diferència més substancial que veiem entre Descartes i Desmos –i és 

clarament en benefici de la segona– rau en els tres principis, RETROACCIÓ, 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/presentacion/presentacion_web.html
http://proyectodescartes.org/EDAD/
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COL·LABORACIÓ i INFORMACIÓ, comentats anteriorment. Descartes ofereix certes 

possibilitats de manipulació als alumnes, sí, però es veuen molt limitades per la 

tecnologia i la pròpia programació. Les activitats a Descartes són molt dirigides i 

deixen poc marge a l’experimentació i a l’assoliment d’aprenentatges significatius 

un cop avaluats (sentit ampli d’avaluació) els errors conceptuals que poden 

esdevenir-se amb més freqüència en un entorn less helpful com Desmos. Els 

principis de col·laboració i informació damunt els que es basteixen totes les 

activitats de Desmos es veuen molt limitats, si no absents, en Descartes. 

L’entorn Descartes que hom ha conegut aquests anys passats es troba sense 

desenvolupament i, per consegüent, en un alt nivell d’obsolescència. Tot amb 

tot, el següent és un missatge emergent que ha aparegut durant la navegació; 

missatge que deixa un bri d’esperança quant a recuperar aquest històric projecte 

per a la docència de les matemàtiques: 

 

CALCULADORES DE MÀ: TEXAS INSTRUMENTS 

Als EUA es va suscitar una controvèrsia per la plausible, progressiva, substitució, 

si més no complementació, de les calculadores convencionals (en especial les 

més esteses arreu del país, de Texas Instruments) per una calculadora gràfica 

com Desmos, gratuïta i basada en web. Els següents enllaços de premsa, d’ara 

fa un any, en deixen constància amb titulars més o menys grandiloqüents: 

• Will Online Tools Make Texas Instruments’ Graphing Calculators 

Obsolete? (Education Week) 

https://www.edweek.org/ew/articles/2017/06/14/will-online-tools-make-texas-instruments-graphing.html
https://www.edweek.org/ew/articles/2017/06/14/will-online-tools-make-texas-instruments-graphing.html
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• Can we finally retire the overpriced TI-84 calculator? (CNN Tech) 

• Free online math tool plots new course for old graphing calculators (USA 

Today) 

• Exponential Improvement: The reign of the $100 graphing calculator 

required by every US math class is finally ending (Quartz Media) 

• Students may soon be able to retire ancient graphing calculators 

(TechSpot) 

• Startup company Desmos takes on Texas Instruments in hand-held 

calculator market (The Star / Bloomberg) 

• Free Desmos iOS Calculator Targets Expensive Texas Instruments 

Graphing Calculators (iPhone in Canada) 

• Disrupted By Startups: Graphing Calculator Monopoly (GenFKD) 

Sembla poc encertat discutir la idoneïtat de calculadores gràfiques com Desmos 

en els termes que planteja la manufacturera de calculadores de mà: “cal donar 

als alumnes” –diuen– “només allò que necessiten a classe de matemàtiques, 

sense les moltes distraccions que venen incloses amb telèfons intel·ligents, 

tauletes i accés a internet”. Dan Meyer n’ironitza al respecte en aquesta entrada 

del seu bloc: Desmos Now Embedded in Year-End Assessments Across the 

United States. Diu Meyer: 

This is interesting. In a world where more and more assessments are delivered digitally 

(and pre-loaded with digital calculators) the sales pitch for hardware calculators is 

their lack of features, rather than their abundance. 

There is clearly a market today for a calculator that lacks internet access. Around 20% of 

teachers in my survey said they wouldn’t let students use mobile devices on exams for 

reasons of “test security” and another 10% cited “distraction.” 

Open, interesting questions: 

• Are those figures trending upwards or downwards? 

• Will schools and parents continue to pay Texas Instruments an estimated 50% 

profit margin for more test security and fewer distractions? 

• How do math coaches and instructional technologists help teachers harness the 

advantages of the internet while also managing concerns about security and 

distraction? 

http://money.cnn.com/2017/05/12/technology/ti-84-graphing-calculator/index.html
https://eu.usatoday.com/story/news/2017/05/08/online-graphing-calculator/101412372/
https://qz.com/977987/thanks-to-the-startup-desmos-the-reign-of-the-texas-instruments-100-graphing-calculator-in-schools-is-finally-ending/
https://qz.com/977987/thanks-to-the-startup-desmos-the-reign-of-the-texas-instruments-100-graphing-calculator-in-schools-is-finally-ending/
https://www.techspot.com/news/69319-students-may-soon-able-retire-ancient-graphing-calculators.html
https://www.thestar.com/business/2017/05/15/startup-company-desmos-takes-on-texas-instruments-in-hand-held-calculator-market.html
https://www.thestar.com/business/2017/05/15/startup-company-desmos-takes-on-texas-instruments-in-hand-held-calculator-market.html
http://www.iphoneincanada.ca/news/online-calculator/
http://www.iphoneincanada.ca/news/online-calculator/
http://www.genfkd.org/disrupted-startups-graphing-calculator-monopoly
https://blog.mrmeyer.com/2017/desmos-now-embedded-in-year-end-assessments-across-the-united-states/
https://blog.mrmeyer.com/2017/desmos-now-embedded-in-year-end-assessments-across-the-united-states/
http://blog.mrmeyer.com/2017/1000-teachers-tell-me-what-they-think-about-calculators-in-the-classroom/
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/09/02/the-unstoppable-ti-84-plus-how-an-outdated-calculator-still-holds-a-monopoly-on-classrooms/?utm_term=.8222d1e790f9
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/09/02/the-unstoppable-ti-84-plus-how-an-outdated-calculator-still-holds-a-monopoly-on-classrooms/?utm_term=.8222d1e790f9
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Cal dir que la TI disposa d’una gran quantitat d’activitats pròpies, ben 

organitzades, però molt enfocades al maquinari específic propi. No veiem 

comparació possible amb les possibilitats que ofereix Desmos quant a activitats 

d’aula, per a les quals no necessitam recursos específics més enllà d’un browser 

modern i una connexió a Internet, AMB INDEPENDÈNCIA DEL MAQUINARI. 

Les dues piulades que s’acompanyen a continuació, de dos Desmos Fellows, 

formen part d’un conjunt de càustiques piulades que es varen publicar dia 1 

d’abril de 2018, April Fools’ Day. 

 

 

 

 

 

GEOGEBRA 

Desmos és una eina, encara ara, un tant desconeguda a Europa, espai on 

GeoGebra és una eina d’aula (o, si més no, de professor) més estesa i utilitzada. 

GeoGebra és un programari de matemàtiques dinàmiques per a tots els nivells 

educatius que reuneix geometria, àlgebra, full de càlcul, gràfics, estadística i 

https://twitter.com/smiller229/status/980483577912745986 

https://twitter.com/jocedage/status/980435252068876289 

https://education.ti.com/en/activities
https://es.wikipedia.org/wiki/TI-Nspire
https://www.geogebra.org/about
https://twitter.com/smiller229/status/980483577912745986
https://twitter.com/jocedage/status/980435252068876289
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càlcul en una única aplicació de fàcil d’utilització. GeoGebra és també una 

comunitat en ràpida expansió, de milions d’usuaris en gairebé tots els països. 

Des del punt de vista dels docents que estan en reflexió permanent, a la recerca 

de la millora contínua del seu exercici professional, és una sort comptar amb 

dues plataformes, Desmos i GeoGebra, en constant evolució, que per una banda 

tendeixen a assimilar cada una el millor de l’altra, i per l’altra difereixen prou en 

la seva essència com per fer-les les dues atractives i tenir-les permanentment en 

consideració. Quant a la tecnologia subjacent, GeoGebra va començar sent un 

programari Java però actualment ja ha fet el pas a HTML5 (sense abandonar 

completament les versions en format executable).  

Quant a les funcionalitats gràfiques, GeoGebra va per davant en el 

desenvolupament d’eines com el GeoGebra 3D i GeoGebra AR (Realitat 

Augmentada) i en la integració de calculadora gràfica i geometria dinàmica. 

Desmos, amb una calculadora gràfica inicialment més enfocada a gràfiques i 

funcions, va introduir a mitjans de 2017 la Geometry Tool al seu Learn More. 

GeoGebra disposa d’un enorme repositori de materials d’aula (abans anomenat 

GeoGebra Tube) més o menys aïllats, petites píndoles sobre les que podem fer 

recerca, filtrar allò que necessitem o de més qualitat, utilitzar-ho a discreció, 

construir nous recursos, referenciar o millorar els existents tot deixant-los a 

l’abast de la comunitat. Desmos 

també permet guardar les feines per 

ser utilitzades com a recurs d’aula, 

compartible mitjançant un enllaç, 

però no gaudeix encara de l’extensió 

de la comunitat GeoGebra ni d’un 

Tube de materials.  

Ambdues plataformes tenen ben 

documentada l’API per a qualsevol 

usuari que vulgui incrustar els 

respectius entorns en una pàgina 

web. El punt fort de GeoGebra és la 

https://www.desmos.com/geometry
http://learn.desmos.com/
https://www.geogebra.org/materials
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seva essència de codi obert i les aportacions d’una gran i implicada comunitat. 

Allà on rau el valor afegit de Desmos és en les Activities que descriurem en un 

punt posterior.  

Cal destacar, en aquest punt, les pàgines web dels Institutos GeoGebra, entre 

elles la de l’Associació Catalana de GeoGebra (ACG) i el cabalós riu de piulades 

que podem trobar a Twitter de, per exemple, professors i usuaris com Tim 

Brzezinski, Vincent Pantaloni, Ignacio Larrosa, Alejandro Gallardo, Steve Phelps, 

Bernat Ancochea, i tants d’altres. 

4.1.2 QUÈ ES DESMOS I QUI HI HA AL DARRERE? 

Desmos, Inc. és una empresa privada, 

amb seu social al SoMa de San 

Francisco. Actualment figura al 

portafolis d’inversors com Google 

Ventures, Kapor Capital i Learn 

Capital. Amb tot, el seu model de 

negoci és prou fort per finançar els 

nous projectes amb ingressos propis i 

mantenir obert i gratuït a tothom el seu 

producte més conegut: la calculadora 

gràfica HTML5. Aquesta calculadora té 

uns 40 milions d’usuaris a l’any i cal 

destacar que està adaptada a alumnes 

amb discapacitat visual.  

Diu Desmos, empresa, que s’associa amb creadors de currículum que incrusten 

la calculadora gràfica en els seus plans d’estudi digitals en diferents estats dels 

EUA. El bon rendiment, acurat disseny i solidesa del programari de Desmos fa 

que els alumnes puguin estar menys temps preocupant-se per la tecnologia i 

més temps pensant en les matemàtiques. Així mateix, Desmos també és present 

en les avaluacions digitals de molts d’estats dels EUA (testing). 

Tot combinant les millors idees de la recerca en educació, la tecnologia i el 

disseny, a més de la calculadora gràfica Desmos ha desenvolupat centenars 

http://institutosgeogebra.es/
http://acgeogebra.cat/
https://twitter.com/dynamic_math
https://twitter.com/dynamic_math
https://twitter.com/panlepan
https://twitter.com/ilarrosac
https://twitter.com/alegallardo28
https://twitter.com/giohio
https://twitter.com/bancoche
https://www.google.es/maps/place/Desmos/@37.7735159,-122.4148824,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xfb198a9f3e405659!2sDesmos!8m2!3d37.773423!4d-122.4156294!3m4!1s0x0:0xfb198a9f3e405659!8m2!3d37.773423!4d-122.4156294
https://www.gv.com/portfolio/
https://www.gv.com/portfolio/
https://www.kaporcapital.com/portfolio/
http://learncapital.com/portfolio/
http://learncapital.com/portfolio/
http://learn.desmos.com/accessibility
https://www.desmos.com/testing


MFPR – Treball de Fi de Màster Desmos, més enllà de la calculadora gràfica 

31 

d’activitats, de creixent acceptació entre alumnes i professors, que abasten les 

etapes Middle i High School. Aquestes activitats aprofiten la tecnologia i conviden 

els estudiants a crear les seves pròpies idees matemàtiques, en comptes fer-los 

consumidors de les d’altri, i animen els alumnes a compartir les seves creacions 

entre ells, enlloc de limitar-se a enviar-les a un algoritme de qualificació. Totes 

les activitats es distribueixen gratuïtament al lloc web de Desmos i mitjançant 

associacions amb editors de currículums (vg. API de Demos). 

Després de crear les activitats es va detectar la necessitat, per part dels 

professors, de crear-ne de pròpies, si més no adaptar-les, per la qual cosa es va 

implementar l’Activity Builder i, més recentment, la Computation Layer, per ajudar 

els professors a construir encara millors activitats per als seus alumnes. 

Desmos té obert un Canal de YouTube on pengen vídeos explicatius i tutorials 

de les novetats que es van implantant. Disposen d’altres perfils de xarxes socials 

(G+, Facebook...), però el principal canal de comunicació de Desmos amb el món 

educatiu és Twitter. De fet, els membres del seu equip directiu, especialment els 

docents que s’encarreguen de la part acadèmica, destaquen per ser molt actius 

en aquesta xarxa social, eminentment interactiva, que permet posar en comú 

idees i propostes de docents d’arreu del món. 

L’equip directiu de Desmos està format per Eli Luberoff (Founder & CEO), Eric 

Berger (CTO) i Dan Meyer (CAO). Dins l’equip acadèmic podem destacar també 

a Christopher Danielson, molt conegut a Twitter per les seves aportacions i 

experiència en el desenvolupament de recursos per impulsar el pensament 

matemàtic dels infants. La pàgina de l’equip de Desmos es pot consultar a 

https://www.desmos.com/team. 

Actualment Desmos està oferint llocs de feina en distintes posicions (cos docent, 

enginyer de software i desenvolupament estratègic del negoci). 

4.1.3 CALCULADORES DESMOS 

Amb Desmos s’inclouen, de manera lliure i oberta, les següents eines (s’inclouen 

hipervincles a les pàgines web respectives i a la vídeo-ajuda corresponent): 

• Four Function (calculadora | ajuda) 

https://www.desmos.com/partners
http://teacher.desmos.com/custom
https://teacher.desmos.com/computation-layer/documentation#components
https://www.youtube.com/channel/UC_IR-dUP9trF4W8LS0_1EnA
https://twitter.com/Desmos
https://twitter.com/eluberoff
https://twitter.com/teachwithcode
https://twitter.com/teachwithcode
https://twitter.com/ddmeyer
https://twitter.com/Trianglemancsd
https://www.desmos.com/team
https://www.desmos.com/careers
https://www.desmos.com/fourfunction
http://learn.desmos.com/fourfunction
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• Scientific (calculadora | ajuda) 

• Geometry (eina de geometria | ajuda) 

• Calculator (calculadora gràfica | ajuda) 

Durant les pràctiques en centres docents que s’han realitzat en aquest màster 

s’ha pogut utilitzar la calculadora gràfica de Desmos, així com la de GeoGebra, 

durant les fases de col·laboració i impartició de docència en les unitats 

didàctiques de funcions a segon i quart d’ESO. L’ús de la calculadora gràfica de 

Desmos com a eina d’aula ja ha estat prou detallat al treball de Marcos del Olmo 

i Moya Pérez (2016), en aquest cas per a la unitat didàctica de funcions de tercer 

d’ESO.  

El present treball posarà el focus en exposar allò que pensam que diferencia 

Desmos de la resta de calculadores gràfiques i recursos d’aula en línia; les 

activitats i el constructor d’activitats. Finalment, hom se centrarà en el recurs 

anomenat Polygraph, amb el qual, durant les pràctiques s’han dut a terme dues 

sessions per ajudar els alumnes de dos grups de quart a descobrir la necessitat 

del llenguatge formal per a descriure gràfiques funcionals. 

4.1.4 LES ACTIVITATS DESMOS I L’ACTIVITY BUILDER 

Segons l’equip de Desmos, la seva missió és ajudar cada estudiant a aprendre 

matemàtiques i a passar gust d’aprendre matemàtiques. Amb aquesta premissa, 

Desmos ha construït i posat a disposició, lliure i gratuïta, de la comunitat docent 

un conjunt d’activitats digitals. Més aviat es pot dir dir que allò que han fet és un 

constructor d’activitats, mitjançant el qual es poden pensar i desenvolupar 

recursos per utilitzar tot sols, o bé agrupar dins activitats més complexes que en 

conjunt tinguin sentit, els bundles, com per exemple el Functions Bundle, 

formades per una seqüència de les activitats simples. Els components de 

l’ACTIVITY BULDER poden ser els que es llisten a continuació.  

S’acompanya, en cada ítem, un enllaç a una breu vídeo-ajuda i un enllaç a 

activitats d’exemple amb les que copsar les possibilitats de cada component. En 

cada activitat d’exemple, a la part inferior de la pantalla es pot trobar un TIP FOR 

TEACHERS. 

https://www.desmos.com/scientific
http://learn.desmos.com/scientific
https://www.desmos.com/geometry
http://learn.desmos.com/geometry
https://www.desmos.com/calculator
http://learn.desmos.com/graphing
https://teacher.desmos.com/functions
http://learn.desmos.com/create/
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• Components GRAPH: constitueixen el nucli de la majoria d’activitats 

Desmos, i es poden utilitzar soles o en combinació amb altres components 

(vídeo | exemples). 

• Components TABLE: permeten als alumnes explorar les connexions entre 

les diverses representacions, gràfica, equació, text i la taula (exemples). 

• Components SKETCH: permeten recollir pensament informal dels alumnes 

fent-los esbossar conceptes que se’ls demanin. Poden ser, a la vegada, 

de tres tipus: tipus gràfica, on l’esbós es realitza damunt un pla de 

coordenades; tipus en blanc, on l’esbós és realitza damunt un fons blanc; 

i tipus imatge personalitzada, on l’alumne haurà de fer algun esbós a 

damunt una imatge de fons que haurem triat (vídeo | exemples). 

• Components MEDIA: per afegir imatges o vídeos a l’activitat (vídeo | 

exemples). 

• Components NOTE: per afegir textos o notació matemàtica amb que donar 

informació als alumnes o demanar-los que facin alguna cosa (vídeo | 

exemples). 

• Components INPUT: faciliten un quadre on entrar bé un text, bé un nombre, 

bé una expressió (vídeo | exemples). 

• Components CHOICE: es presenten un conjunt d’ítems i es demana a 

l’alumne que faci una selecció segons algun criteri o enunciat. Poden ser 

tipus simple (s’ha de triar un i només un ítem), explain (com l’anterior, però 

l’alumne ha d’escriure el perquè de la seva tria) i multiselect (es poden 

triar varis ítems). Cada ítem pot ser un text, una expressió, o una gràfica 

(vídeo | exemples). 

• Components MARBLESLIDES (bales lliscants): aquest recurs proporciona 

als estudiants magnífiques connexions entre les gràfiques, les 

corresponents equacions de rectes, paràboles, etc. (vídeo | exemples). 

Consisteix en fer caure unes bales o petites bolles, tot deixant-les a l’arbitri 

de la gravetat, amb l’objectiu que passin per uns punts determinats 

marcats amb estrelles. Mitjançant la modificació de certs paràmetres 

algebraics de les expressions funcionals, les gràfiques que serveixen de 

https://youtu.be/nM14BTXJDaM
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e90dda79b10e8a7316bb
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5acd6dff072d0c511892a032
https://youtu.be/iqZyPkpWNu8
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e93eda79b10e8a7316fa
https://youtu.be/cDRhSFR6bq0
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e94011bbd70c239eb694
https://youtu.be/MDtL73INNuY
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e940da79b10e8a731702
https://youtu.be/CqUCqlz3TAQ
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e942da79b10e8a73170a
https://youtu.be/oS0Oc0i1Dnk
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e942da79b10e8a73170b
https://youtu.be/6_LjBANf1DM
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e943da79b10e8a73170e
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passarel·les o trampolins es modificaran perquè les bolles que a partir 

d’aleshores hi llisquin per damunt puguin tocar i capturar les estrelles. 

 

• Components CARD SORT: aquest és un recurs molt interessant pels rics 

debats a què pot donar lloc (vídeo | exemples). Permet construir un 

conjunt de cartes que poden contenir informació textual, expressions 

matemàtiques, gràfiques o taules, que els alumnes, via drag&drop, poden 

agrupar segons el seu criteri. Una activitat molt usual als EUA és practicar 

la classificació Always-Sometimes-Never que amb aquest recurs és molt 

bona d’implementar i posar a l’abast de la classe. Per exemple: 

 

A més de tots aquests tipus d’activitats, Desmos permet crear-ne un tipus 

particular, amb un constructor diferent, anomenat POLYGRAPH, damunt el qual 

centrarem l’estudi d’ara en endavant. 

https://youtu.be/l9tVhXzUXD4
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/58d2e97712ad4d060e4208dc
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4.2 MARC POLYGRAPH 

Una de les activitats que proposen Danielson i Meyer (2016) per fer ús de 

dispositius en xarxa de tal manera que els alumnes es puguin CONNECTAR ENTRE 

ELLS, és la utilitat de Desmos anomenada POLYGRAPH. Amb aquesta eina podem 

crear (o utilitzar, del repositori existent) 

activitats de PREGUNTA-RESPOSTA per 

jugar EN PARELLES. La dinàmica del joc 

que rau en el fons és la del joc de taula 

Guess Who o QUI ÉS QUI al que per 

ventura el lector haurà tingut accés 

durant la seva infantesa. 

Desmos diu de Polygraph que ha estat dissenyat per passar gust aprenent 

matemàtiques mentre activam en els alumnes el poder de les paraules sense 

haver de recórrer a les feixugues relacions terminològiques. Amb Polygraph, 

Desmos proporciona eines per passar del llenguatge informal al vocabulari 

formal. Les paraules haurien de sorgir de la NECESSITAT DE DESCRIURE el nostre 

món; d’aquesta manera és com tenen tot el seu poder; i també fomenta el plaer 

de trobar la paraula adequada en el moment adequat. 

 

L’enllaç directe a la pàgina que conté les activitats dissenyades per Desmos és 

https://teacher.desmos.com/polygraph/.  

https://teacher.desmos.com/polygraph/
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Un cop seleccionada una de les versions predefinides de Polygraph, per exemple 

la versió Lines, se’ns donen uns consells curriculars generals, els objectius de 

l’activitat i els dispositius suportats. Així mateix, hi tenim un botó per donar d’alta 

codis de classe per l’activitat seleccionada. 

 

QUINS ÍTEMS PODEM TENIR EN UNA GRAELLA POLYGRAPH? 

En una graella Polygraph hi podem posar qualsevol dels elements que maneja 

Desmos. Si volem editar i adaptar una activitat existent el primer que hauríem de 

fer seria seleccionar l’opció Edit your activity del menú associat a l’activitat (vg. 

l’exemple de la figura següent, per a l’activitat “Funcions: qui és qui?”). 
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La edició d’una activitat Polygraph consta de tres passes:  

1. Title: podem canviar el títol de l’activitat 

2. Suspects: en aquesta passa (vg. imatge següent) podem editar cada un 

dels 16 ítems de la graella 

3. Details: serveix per editar un text descriptiu de l’activitat 

 

A la part esquerra podem definir l’element o objecte que se representarà a la 

posició seleccionada a la part de la dreta. 

El símbol + de l’esquerra permet d’obrir un desplegable que permet triar el tipus 

d’element d’entre les opcions següents: 
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COM FUNCIONA UNA ACTIVITAT POLYGRAPH? 

Una vegada el professor disposa d’un codi de classe virtual d’una determinada 

activitat Polygraph –ja predissenyada per Desmos, ja pròpia o adaptada pel 

professor–, en voler la pot passar a la classe perquè els alumnes s’hi connectin, 

CADASCUN AMB EL SEU DISPOSITIU, de qualsevol tipus dels suportats. Per al 

Polygraph poden ser tauletes o ordinadors. 

Un cop connectats a la classe virtual, cada estudiant 

fa una ronda de pràctica contra el sistema, per 

aprendre el funcionament del joc (dinàmica del ‘Qui és 

Qui’). Si els alumnes ja hi estan avesats poden obviar 

aquesta pràctica.  

Seguidament, els estudiant són automàticament 

emparellats pel Polygraph. Per a cada parella, 

Polygraph assigna un rol diferent a cada partner. Hi ha 

dos rols, alterns: el selector o picker i l’indagador o 

guesser. 

L’alumne que està en el rol de 

picker, tria un objecte –una gràfica– 

d’entre un conjunt disposat en una 

graella de 4 × 4.  

La gràfica que tria romandrà 

marcada durant tot el joc a la 

finestra del picker, perquè aquest 

haurà de contestar preguntes sobre 

ella. 

 

 

El segon alumne de la parella, el guesser, va fent preguntes al picker, una a 

darrera l’altra i en temps real, sobre CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS de les 

Finestra inicial del picker 
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gràfiques de la graella. Les preguntes es fan per escrit i li apareixen al picker, en 

temps real, en una finestra de text just a devora la seva graella de gràfiques. 

 

Finestra del guesser mentre redacta la seva segona pregunta, “és contínua?”,  

amb algunes gràfiques ja eliminades després de rebre i interpretar la resposta  

negativa del picker a una primera pregunta, “passa per l’origen de coordenades?” 

 

Cada pregunta del guesser, el picker l’ha d’interpretar i respondre (tan bé com 

sàpiga) polsant un dels tres botons que se li mostren davall la pregunta que li ha 

enviat el guesser: SÍ, NO o NO HO SÉ. La resposta és enviada al guesser el qual, a 

davant la mateixa, ha d’anar eliminant objectes sospitosos de la seva graella fins 

que en resti només un.  

Durant les primeres rondes de la dinàmica, el professor ha de restar atent per 

assegurar-se que: 

• Els alumnes en el rol de picker no defrauden volitivament en les respostes 

• Els alumnes en el rol de guesser entenen la lògica del joc i duen a terme 

correctament la reducció de sospitosos. Segons la resposta negativa o 

afirmativa del picker, el guesser ha d’eliminar els que compleixen o no 

compleixen la característica per la qual ha interrogat el picker. Pot haver-

hi alumnes als que els costi dur a terme els sil·logismes i se’ls ha d’ajudar 

perquè la dinàmica funcioni. 
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Finestra del picker mentre espera la segona pregunta del guesser,  

en la que queden reflectides les gràfiques sospitoses eliminades pel guesser 

 

Les gràfiques de la graella són presentades en pantalla pel Polygraph, 

aleatòriament i automàtica al principi de cada joc. L’ordre en la graella, per tant, 

no és una característica per la que els alumnes puguin diferenciar. 

 

Una finestra del guesser, en la que es poden veure les respostes de la picker (Kaylee).  

Després de la darrera resposta, i d’haver seleccionat dues gràfiques sospitoses a eliminar  

(marcades amb una creu), si acciona el boto vermell les eliminarà del joc definitivament 
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Cada joc finalitza normalment quan: 

• El guesser elimina la gràfica seleccionada pel picker. En aquest cas, 

Polygraph emplaça els alumnes a acostar-se físicament (cosa factible si 

els dispositius a l’ús són tauletes o ordinadors portàtils), a revisar i debatre 

conjuntament les preguntes-respostes i discernir on es troba l’error. 

• El guesser elimina totes les gràfiques sospitoses tot deixant únicament la 

que ha triat el picker. 

Doncs, l’objectiu –objectiu que esdevé, de fet, cooperatiu– és identificar l’objecte 

triat pel picker (tot reduint el camp de sospita a una sola gràfica), amb el menor 

nombre de preguntes possible. Polygraph fomenta la col·laboració. De fet, cada 

parella treballa conjuntament per a determinar l’objecte correcte.  

Aquest treball col·laboratiu crea la necessitat als estudiants de parlar sobre 

propietats de les gràfiques, propietats per a les quals, possiblement, els alumnes 

no tinguin un nom consolidat dins el seu vocabulari. L’entorn Polygraph permet 

als estudiants desenvolupar un ric llenguatge informal que més tard pot ser 

utilitzat pel professor en la discussió i la formalització. 

S’ha vist abans com Herbel i Eisenmann (2002) han estudiat els llenguatges 

informals, o bridging languages. Aquests, ajuden els estudiants a preparar-se per 

entendre i utilitzar el llenguatge matemàtic oficial de tal manera que 

l’aprenentatge sigui més significatiu que no pas amb una exposició directa al 

vocabulari matemàtic formal, en forma de tedioses llistes o successions 

d’accepcions sense cap sentit per a ells. 

Per exemple, els alumnes poden fer preguntes com: està la gràfica dividida en 

dues parts?, va sempre cap amunt?, té forma de muntanya?... Aquestes serien 

maneres informals (exemples de bridging languages) de parlar d’una funció 

racional, d’una funció creixent o d’una funció còncava. 

Amb la interfície col·laborativa de pregunta-resposta de Polygraph es poden tenir 

múltiples parelles treballant al mateix temps, mentre la plataforma enregistra tota 

la sessió. La quantitat d’informació que se genera és molta més de la que es 

podria generar en una dinàmica lineal en gran grup. Posteriorment, però també 
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en temps real mitjançant l’escriptori del professor, aquest pot fer el seguiment 

dels llenguatges informals per treure’ls a col·lació durant la formalització. De fet, 

els llenguatges informals, alguns ben originals, poden portar a noves idees i obrir 

camins matemàtics. 

Entre ronda i ronda, els estudiants són 

emplaçats a contestar preguntes per focalitzar 

l’atenció en vocabulari apropiat i estratègia del 

joc. 

Per tal de contribuir més a la naturalesa col·laborativa del concepte Polygraph i 

al desenvolupament del vocabulari, entre ronda i ronda els estudiants també 

poden veure preguntes que altres estudiants han realitzat mentre jugaven. Això 

permet que els vocabularis informals i formals es divulguin entre els alumnes a 

mesura que avança la sessió. 

 

 

OPINIONS DE PROFESSORS 

S’acompanyen unes mostres d’opinions de docents, algunes trobades a la web 

de Desmos, altres trobades a Twitter: 

Polygraph Rocks by Jo Morgan, @mathsjem  

"I was really impressed by how quickly their mathematical language developed. They 

started using the new words (roots, vertex and quadrant) fluently." 

(Danielson i Meyer, 2016) 

http://www.resourceaholic.com/2015/01/polygraph.html
https://twitter.com/mathsjem
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Desmos Polygraph by Stephanie Bowyer, @melomania 

"I also really liked what happened when I started highlighting good questions. It never 

ceases to amaze me how much positive feedback influences my students." 

Polygraph: Parabolas and Productive Struggle by Dylan Kane, @math8_teacher 

"I think the most important thinking and reasoning came between students. Hearing 

students badger each other (mostly playfully) when they made a mistake, or push each 

other to ask better questions so they can win, or yell across the room that they meant to 

push yes and not no." 

 

 

 

 

  

https://exceptmathteachers.wordpress.com/2015/02/09/desmos-polygraph/
https://twitter.com/melomania
https://fivetwelvethirteen.wordpress.com/2015/02/12/polygraph-parabolas-and-productive-struggle/
https://twitter.com/math8_teacher
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4.3 CONTEXT 

L’Institut d’Ensenyament Secundari (en endavant, “l’IES”) on s’han dut a terme 

les Pràctiques en Centres Docents dels estudis de Màster de Formació del 

Professorat és l’IES Ses Estacions, de Palma. 

L’IES es troba situat en el centre de Palma i pertany a la zona C d’escolarització. 

El seu alumnat d’ESO prové, principalment, dels barris de Pere Garau, Hostalets, 

Son Canals, Plaça de les Columnes i Casc Antic, de Palma. En aquests barris hi 

ha un alt percentatge de població immigrant i de nivell socioeconòmic baix. 

L’alumnat que cursa ESO al centre, en un nombre significatiu, es caracteritza per 

presentar dificultats d’aprenentatge generalitzades, amb no massa possibilitats 

d’assolir èxit escolar; per presentar necessitats educatives de suport educatiu 

(NESE), d’incorporació tardana i per condicions personals i història escolar; i per 

provenir de famílies desestructurades (monoparentals, procedents de 

reagrupaments, pares separats, poques habilitats parentals, amb expedient 

obert a Centre Municipal de Serveis Socials). A més a més, les famílies, per 

diversos motius, solen col·laborar poc amb el centre i presenten indicadors de 

vulnerabilitat i risc social alts. (IES Ses Estacions, Document Proposta PRAQ, 

Claustre, desembre 2017.) 

Consegüentment, calia adaptar la docència de les matemàtiques al referit 

context: adoptar una didàctica flexible i orientada a l’alumne, presentar els 

continguts com una unitat en relació a la vida real (natural y social), estimular els 

alumnes tot despertant el seu interès directe cap a l’objecte del coneixement, 

promoure l’autocorrecció, cuidar l’expressió dels alumnes –Estàndard de 

Comunicació– i procurar a tots ells èxits per evitar el desànim. (Calvo, Deulofeu, 

Jareño i Morera (2016), tot citant el Decàleg de P. Puig Adam, 1960.) Activitats 

com la que es proposarà i entorns com els descrits (Desmos i Polygraph) han 

d’ajudar a servar aquests principis. 

Continuant amb la concreció del context, hom se situa en la UNITAT DIDÀCTICA 

(UD) DE FUNCIONS a impartir en dos grups de quart d’ESO (A i B), en l’assignatura 

de Matemàtiques d’Ensenyaments d’Acadèmics, a l’inici del segon trimestre del 

curs 2017-2018.  

http://www.iessesestacions.es/
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A l’IES la classificació en grup A o B respon a l’itinerari de l’alumne. Doncs, cada 

grup compartia les assignatures troncals de la respectiva opció. El grup A 

l’integraven els 25 alumnes que volen fer un batxillerat científic i també cursaven 

Física i Química, i Biologia o Dibuix Tècnic. El grup B l’integraven els que 

majoritàriament s’encaminaran cap a un batxillerat humanístic, artístic o de 

ciències socials. A més de matemàtiques acadèmiques, les altres troncals que 

cursaven eren Economia i Llatí. El nivell acadèmic de matemàtiques del grup B 

és lleugerament inferior al del grup A.  

El grup A l’integren 25 alumnes, 10 nines i 15 nins. Hi ha un alumne d’altes 

capacitats, un curs avançat per la seva edat, que participa en el projecte Estalmat 

(és el seu segon any) i una alumna nouvinguda de la Xina, incorporada iniciat el 

curs, amb dificultats lingüístiques per entendre qualsevol altra llengua, però que 

amb adaptacions no significatives (inclosa una ajuda en la traducció al xinès 

simplificat de paraules clau en els exàmens escrits) no presenta majors dificultats 

en l’àrea de matemàtiques. L’altra alumna xinesa del grup és una alumna 

d’excel·lent, són amigues, i no té inconvenient d’ajudar la primera amb algunes 

traduccions, quan s’escau. Hi ha dos alumnes repetidors, un d’ells, l’alumna 

xinesa nouvinguda esmentada abans. Els resultats del 1r trimestre varen ser de 

8 alumnes amb tot aprovat, 3 amb una assignatura suspesa, 3 amb dues, 1 amb 

tres, 3 amb quatre, 5  amb cinc, 1 amb sis i 1 amb set. En matemàtiques, la 

situació era de 11 insuficients, 3 aprovats, 3 bens, 7 notables i 1 excel·lent. 

El grup B l’integren 26 alumnes, 17 nines i 9 nins (tendència a l’inrevés que al 

grup A). Hi ha un alt nombre de repetidors, 11. Una de les alumnes del grup, 

nouvinguda, acaba de sortir (ho ha demanat) del programa d’acolliment cultural 

i lingüístic (PALIC). Al 1r trimestre, els resultats varen ser de 4 alumnes amb tot 

aprovat, 4 amb una suspesa, 4 amb dues, 2 amb tres, 2 amb quatre, 3 amb cinc, 

4 amb sis, 1 amb set, 1 amb nou i 1 amb deu. En matemàtiques, hi va haver 15 

insuficients, 8 aprovats, 2 bens i 1 notable. 

La UD de Funcions es corresponia amb la 9a de la programació didàctica de 

matemàtiques, que transposava el tema 9 del llibre de text a l’ús en el centre. Tot 
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el departament utilitza i segueix, en cada curs, el respectiu llibre de text de 

l’editorial Santillana (Illes Balears, Projecte Saber Fer, Sèrie Resol).  

S’inclou com a Annex C el full d’informació inicial facilitat a les famílies de quart 

d’ESO per a les matemàtiques d’ensenyaments acadèmics. 

La taula de continguts del tema 9 (Funcions) s’exposa a continuació. Els temes 

immediatament posteriors en el llibre i en la programació es dediquen a l’estudi 

particular de cada família de funcions (lineals, quadràtiques, exponencials, 

trigonomètriques...)  

CONTINGUTS DEL TEMA 9 DEL LLIBRE DE TEXT 

 

SABER 

• El concepte de funció 

• Les característiques d’una funció: 

o Domini i recorregut 

o Continuïtat 

o Punts de tall 

o Creixement i decreixement 

o Simetries i periodicitat 

SABER FER 

• Representar gràficament una 

funció 

• Estudiar les característiques d’una 

funció 

• Representar gràficament una 

funció definida a trossos 

 

 

La durada programada inicialment pel Departament de Matemàtiques per a la 

UD de Funcions (Tema 9) era d’un mínim de 8 sessions (2 setmanes).  

Per a les pràctiques, es va estimar la durada real en 11 sessions (tot incloent un 

dia per a revisió general i un dia per a la prova escrita), que finalment varen ser 

12 efectives. Quant a la temporització, les festes de Pasqua de 2018 dividien la 

UD en dues parts. Les sessions previstes abans de Pasqua eren les dues inicials. 

La segona part (10 sessions, fins als volts de Sant Jordi) es va començar amb 

una sessió de recordatori del concepte de domini, i de preparació d’una activitat 

amb Polygraph que descriurem seguidament. 

 

 

 

SESSIÓ DESCRIPCIÓ 

1 
Introducció de la UD (índex + avisar de l’activitat amb Desmos) 

Concepte de funció. Introduir domini i recorregut 

2 Domini i recorregut. 
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4.4 GÈNESI 

Com s’albirava a la introducció, la utilització del Teacher de Desmos en la 

docència de les matemàtiques, idea central de la present proposta, va germinar 

durant l’estudi de l’assignatura Didàctica Específica: Metodologia i Recursos en 

el Procés d’Ensenyament i Didàctica de les Matemàtiques.  

A partir de l’estudi dels problemes com a recurs, de la introducció de la figura de 

Dan Meyer i de la consegüent recerca al respecte, hom va constatar via Twitter 

que Meyer era el Chief Academic Officer (CAO) de quelcom anomenat ‘Desmos’.  

La visita al website de Desmos va dur, d’inici, a experimentar amb l’eina central 

del lloc: la calculadora gràfica HTML5, i a pensar en la inevitable comparació 

amb GeoGebra i altres conegudes eines digitals com Descartes. Una navegació 

més detinguda va permetre prendre consciència d’altres parts del siti. N’hi havia 

una en particular que contenia una gran quantitat d’activitats d’aula, totes de lliure 

accés i a disposició per crear aules virtuals, damunt la base de cada una de les 

activitats, a les que els alumnes es podien connectar i interactuar de diferents 

maneres, amb el sistema, entre ells i amb el professor.  

Les activitats que s’ofereixen a Desmos són diverses, segons es pot veure en un 

punt anterior (Marc Desmos). Després de l’estudi del lloc, de fer recerca i d’haver 

experimentat l’ús del Teacher hom pot concloure que aquest constitueix un 

SESSIÓ DESCRIPCIÓ 

3 Recordatori de sessions anteriors i preparació activitat Polygraph 

4 Activitat Polygraph (introducció a l’estudi de funcions) 

5 Continuïtat i punts de tall amb els eixos 

6 Creixement i decreixement 

7 Simetria i periodicitat 

8 Pràctica de l’estudi complet d’una funció 

9 Funcions definides a trossos 

10 Funcions definides a trossos 

11 Revisió general 

12 Prova escrita 
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magnífic recurs per a la docència de les matemàtiques que entronca directament 

amb els Principles del NCTM, en especial els Learning & Technology Principles.  

A més a més, l’eina Polygraph, com s’ha explicat al capítol anterior (Marc 

Polygraph), és un altre molt bon recurs que proveeix una plataforma ideal per 

treballar l’Estàndard de Comunicació i els conceptes a estudiar en la UD de 

Funcions, tot servant els referits Principis d’Aprenentatge i de Tecnologia. 

L’ús de Polygraph representaria una certa disrupció en la metodologia tradicional 

que s’utilitzava a l’IES, i observada durant la primera fase de les pràctiques. 

4.5 PROGRAMACIÓ 

4.5.1 SELECCIÓ D’ACTIVITAT I GRAELLA 

L’anàlisi de les activitats existents a Polygraph en el Bundle de Funcions va dur 

a la selecció i adaptació al context d’una activitat anomenada Twelve Funcions, 

de Zach Angeloni (professor de matemàtiques al Brecksville-Broadview Heights 

School District, de Brecksville, Ohio).  

La tria es va dur a terme tot tenint en compte els conceptes i vocabulari associat 

amb la UD de Funcions a impartir durant les pràctiques: domini i recorregut, 

continuïtat, creixement i decreixement, màxims i mínims, simetria i periodicitat; i 

també les diferents famílies de funcions que, després d’acabar la impartició del 

professor en pràctiques, els alumnes havien d’estudiar en les següents unitats. 

Les funcions seleccionades finalment han estat les corresponents a les 

expressions algebraiques contingudes a la taula següent, mitjançant les quals es 

defineixen els ítems gràfics que composaran la nostra graella de Polygraph. Es 

pot observar com hi ha varietat de famílies de funcions: lineals, valor absolut, 

quadràtiques, cúbiques, racionals, periòdiques, amb radicals, exponencials i 

logarítmiques. I dins de cada família també hi pot haver més d’una gràfica amb 

certes característiques diferencials. Aquest fet és interessant per a plantejar 

activitats individuals als alumnes, entre ronda i ronda de dinàmica ‘Qui és Qui’. 

Les expressions algebraiques, modificables a l’Activity Builder, utilitzades per a 

la graella de l’activitat Polygraph original són les següents: 
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𝑦 = 𝑥 − 2 𝑦 =
1

2
|𝑥 − 1| − 3 𝑦 = 𝑥3 − 2𝑥 + 𝑥 + 1 𝑦 = 2 · cos(𝑥) 

𝑦 = −2 · (𝑥 − 1)2 + 4 𝑦 = sin(𝑥) − 2 𝑦 = −2𝑥3 + 𝑥 𝑦 = −⌊𝑥⌋ 

𝑦 =
1

3
√𝑥 𝑦 = −

2

𝑥
 𝑦 = ln(

1

4
𝑥) + 2 𝑦 = −√𝑥 

𝑦 = 𝑒𝑥 𝑦 =
1

1 + 𝑒−𝑥
+ 2 𝑦 =

1

2
𝑥2 + 𝑥 − 3 𝑦 =

3

𝑥
 

 

Doncs, la graella que els alumnes visualitzarien seria una com la següent: 

 

 

La disposició de les gràfiques a la graella anterior es correspon amb la de la taula 

d’expressions algebraiques, però la disposició que veu cada nin, durant cada una 

de les rondes de l’activitat, pot anar variant. Recordem que la posició no és una 

característica diferencial. 

SOM A L’ANY 2018 I ALS IES DE LES ILLES BALEARS, ELS ALUMNES DE QUART D’ESO 

NO COMPTEN NI AMB ORDINADORS PORTÀTILS NI AMB TAULETES QUE PUGUIN MANEJAR 

DINS L’AULA. Aquest fet representa un handicap per a dur a terme una activitat 
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Polygraph tal i com està prevista pels seus dissenyadors, on hi hagi interacció 

directa, amb posada en comú i reflexió després d’una ronda que, per algun motiu, 

no hagi acabat amb la tria de la gràfica seleccionada. 

Atesa la situació de manca de recursos tecnològics dins l’aula, es va haver de 

programar la sessió en una de les aules dotades amb ordinadors de sobretaula 

de què disposa el centre. Doncs, unes setmanes abans del parèntesi pasqual, 

després de girar visita a una de les aules per a comprovar in situ el funcionament 

de Polygraph amb els browsers instal·lats, es varen reservar dues hores 

seguides, una per a cada grup, a l’Aula Atenea de l’IES, per a la segona sessió 

de matemàtiques després de la tornada de les vacances de Pasqua. 

En la sessió prèvia, es dedicarien uns minuts a informar als alumnes del lloc de 

trobada per a la sessió del dia següent i les fites per arribar des del sistema 

operatiu a la classe virtual del Teacher de Desmos. El professor tindria creades 

d’antuvi dues classes, una per a cada grup, A i B, amb el corresponent codi. 

Aquest codi no es desvetllaria fins al començament de la sessió amb Polygraph. 

Quant a les adaptacions i l’eliminació d’obstacles, caldria informar als alumnes 

que si en algun moment es trobaven amb algun missatge en llengua anglesa que 

tinguessin alguna dificultat en entendre, demanassin ajuda als professors. Tot i 

que l’entorn Desmos/Polygraph amb què treballarien estaria construït en llengua 

anglesa, si ells havien d’escriure algun text ho havien de fer en la llengua 

vehicular. Durant la sessió, els alumnes varen utilitzar català i castellà, 

indistintament.  

Una altra adaptació prevista va ser que l’alumna nouvinguda de la xina amb 

dificultats per a entendre català i castellà treballaria amb l’altra alumna de parla 

xinesa, en un mateix ordinador. D’aquesta manera, a més a més, es va 

aconseguir que el dia de la sessió amb Polygraph el nombre de dispositius 

connectats a la classe virtual fora parell, i que a l’inici de la sessió no hi hagués 

cap participant a l’espera de contrapart. 
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Una altra cosa que es va decidir 

prèviament, atesa la dificultat de 

reunir físicament les parelles després 

de cada ronda per a la retroacció 

entre ells, va ser utilitzar la 

característica d’anonimitzar els participants amb noms 

de grans matemàtics i científics, característica que 

facilita Polygraph.  

Tot relacionat amb aquests noms, un possible spin-off 

de l’activitat podria ser demanar als alumnes de 

prendre nota de qui són per, posteriorment, fer un poc 

de recerca i preparar una breu explicació per a la 

classe. 

4.5.2 ACTIVITATS INTERMÈDIES 

Vàrem afegir a la programació de la nostra activitat 

marc les dues activitats originals incloses a la Twelve 

Functions de Zach Angeloni. Aquestes activitats apareixen en pantalla als 

alumnes quan aquests acaben les primeres rondes de dinàmica ‘Qui és Qui’. 

La PRIMERA ACTIVITAT consisteix en presentar a l’alumne la següent qüestió: 

“QUINA PREGUNTA FARIES PER A DISTINGIR AQUESTES DUES GRÀFIQUES?” 

 

Els alumnes han d’escriure i enviar/enregistrar un text amb la seva resposta. 

La SEGONA ACTIVITAT consisteix en presentar als alumnes el següent: “TRIA DUES 

GRÀFIQUES D’AQUEST CONJUNT QUE SERIEN MALES DE DISTINGIR AMB UNA PREGUNTA”, 

seguit d’un “EXPLICA PER QUÈ”. 
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Als alumnes se’ls presenta en pantalla la graella sencera i han de seleccionar 

dues gràfiques amb el cursor. Després, en un quadre de text, han d’escriure el 

motiu de la seva tria i, en acabar, enregistrar la resposta. 

Un cop realitzades aquestes activitats, entre ronda i ronda, i mentre esperen un 

nou emparellament, als alumnes se’ls mostra en pantalla una successió de 

preguntes que han fet altres companys. Per despertar el seu interès, la 

visualització es du a terme amb una aparença dinàmica (apareixen les noves 

preguntes per dalt i es van desplaçant cap a baix). 

4.6 EXECUCIÓ 

El dia previst per a la sessió, tot 

aprofitant que l’aula d’ordinadors estava 

disponible també durant l’hora prèvia, es 

va poder preparar l’entorn amb 

antelació: encesa d’ordinadors 

necessaris i comprovació tant del seu 

bon funcionament com de la connexió a 

Internet (alguns dispositius es varen 

descartar i es varen arrencar uns altres). 

Quan els alumnes varen arribar estava tot preparat per 

iniciar la sessió amb Polygraph. Al projector d’aula 

tenien disponible el codi de classe. Amb les indicacions 

donades el dia abans, tothom va poder arribar a lloc 

per estar en condicions d’iniciar el joc alhora.  

Es va recordar als alumnes: 

• La necessitat de posar el seu nom (sense àlies) quan la plataforma els 

ho demanàs. D’aquesta manera quedava assegurada l’avaluació. 

(Només el nom, sense llinatges, per tal d’evitar dades identificatives.) 

• Que l’activitat, com totes les altres que es duien a terme, seria avaluada, 

concretament formaria part del 25% de la nota de treball (vg. Annex C).  

Aula Atenea IES Ses Estacions - 10-04-2018 8:50h 
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• Que si algú tenia alguna dificultat, ja amb l’idioma, ja amb allò que li estàs 

demanant la plataforma, demanàs ajuda als professors.  

Amb l’activitat de prova de la dinàmica de ‘Qui és Qui’ es varen resoldre algunes 

dificultats amb les preguntes en anglès. Posteriorment es va poder constatar com 

alguns alumnes presentaven dificultats amb la lògica necessària per interpretar 

la resposta i eliminar gràfiques sospitoses. 

Des de l’ordinador del professor es va anonimitzar la sessió, segons el previst. 

Inicialment es va pensar que l’anonimització evitaria distraccions, però el que va 

ocórrer, sobretot en el grup B, va ser que els alumnes dedicaven els primers 

moments de la connexió a descobrir de viva veu amb qui estaven emparellats. 

Amb tot, un cop centrats en el joc, les preguntes varen ser, excepte un 

percentatge molt reduït de casos (molts menys dels esperats), apropiades, 

respectuoses i sense sortides de context. Si no s’hagués utilitzat l’anonimització 

no s’hagués produït tant d’enrenou inicial per descobrir qui era Galileu, Descartes 

o Mirzakhani, però també hagués mancat l’efecte motivador que va significar, de 

principi, la connexió anònima. 

Els professors varen observar els alumnes així com anaven jugant els diferents 

torns, tant en directe com observant l’escriptori del professor, per determinar en 

quines característiques se centraven, allò que demanaven, allò que responien, 

per si calia identificar i cridar l’atenció sobre preguntes interessants, 

especialment eficients o ineficients, o sobre conceptes i respostes errònies.  

Escriptori del professor a les acaballes de la segona sessió (grup A) 
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En un moment donat es podia pausar la sessió per palesar o 

introduir l’ús de vocabulari apropiat al concepte, fent ús de la 

pissarra convencional.  

Entre els dos grups, A (alumnes de ciències) i B (humanitats i ciències socials), 

no s’han apreciat diferències significatives ni en la quantitat d’encerts en les 

troballes de gràfica sospitosa, front a eliminacions errònies, ni en els tipus de 

preguntes fetes durant el joc.  

De fet, la taula següent de xifres absolutes d’intervencions segons el resultat, 

mostra que el grup B ha estat més resolutiu, tant en termes absoluts com relatius. 

El percentatge d’encerts en les troballes, en ambdós grups, està en l’entorn del 

50%.  

Atès que algunes de les rondes acabades sense èxit són les primeres 

(d’adaptació) i les darreres (acabament de la classe), podem dir que el 

percentatge està per sobre d’aquest 50%. 

 

 

 

 

4.7 AVALUACIÓ 

Polygraph i la resta de recursos que ofereix Desmos permeten complir amb les 

finalitats de l’avaluació segons la concepció actual de la mateixa que podem llegir 

a Sanmartí (2010). Diu aquesta autora que l’avaluació comporta: 

• Una recollida de dades 

• L’anàlisi de les dades amb l’objectiu d’emetre judicis  

• Una presa de decisions 

Doncs, aquestes decisions, segons siguin: 

• Decisions orientades a regular les dificultats i errors que sorgeixen al llarg 

del procés d’ensenyament-aprenentatge, aleshores estaríem parlant de: 

 OK ¬OK Total 

A (Ciències) 94 100 194 

B (H i CS) 110 94 204 

Total 204 194 398 
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o AVALUACIÓ FORMATIVA, en la qual les decisions les pren 

fonamentalment el professorat. 

o AVALUACIÓ FORMADORA, en la qual les decisions les pren 

fonamentalment la persona que aprèn. 

• O bé decisions relacionades amb valorar els resultats del procés, 

aleshores estaríem parlant d’una AVALUACIÓ QUALIFICADORA O 

ACREDITATIVA. 

Aquesta visió global de l’avaluació entronca amb els tres conceptes de l’article 

de Danielson i Meyer (2016), recordem: RETROACCIÓ, COL·LABORACIÓ i 

INFORMACIÓ, amb els quals els autor volien anar més enllà de l’avaluació 

qualificadora. 

L’entorn Desmos i la tecnologia subjacent garanteixen la recollida de dades que 

servirà de base, sobretot per a les avaluacions formativa i qualificadora.  

D’una banda, l’anàlisi de les preguntes i respostes dels alumnes tant en la 

dinàmica ‘Qui és Qui’ com en les activitats entre rondes permet als professors 

dirigir i refinar l’ensenyament amb molta més cura i intenció que no pas si 

aquestes dades no estassin disponibles. Aquesta és la base de l’avaluació 

formativa que permet modular les classes de sessions posteriors atenent a la 

informació que poden extreure dels registres de les classes virtuals. 

Quant a l’avaluació qualificadora, val a dir que l’activitat amb Polygraph es va 

incloure dins la nota de treball dels alumnes, la qual cosa representava la 

possibilitat de pujar nota en el 25% que correspon a la part de treball (vg. Annex 

C). 

L’avaluació formadora la proveeix la pròpia dinàmica del joc, durant el propi joc, 

implementada amb gran encert per l’equip professional de Desmos. El 

programari força els alumnes a formular les seves pròpies preguntes, a 

interpretar les dels altres i donar-les resposta, a col·laborar per dur a terme un 

objectiu comú i a prendre decisions mitjançant les quals es produeix un 

aprenentatge significatiu. 



MFPR – Treball de Fi de Màster Desmos, més enllà de la calculadora gràfica 

56 

4.7.1 ‘QUI ÉS QUI’ DE FUNCIONS 

Els successius jocs del Qui és Qui, dinàmiques Polygraph, que els alumnes de 

cada grup varen dur a terme en parelles varen quedar enregistrats, associats al 

codi de classe.  

El professor (identificat a la plataforma amb el seu usuari Desmos) titular del codi 

de classe en qüestió pot accedir-hi en qualsevol moment per consultar les 

preguntes, respostes i eliminacions de gràfiques sospitoses que ha realitzat cada 

alumne, tot analitzant les errades conceptuals per després adaptar la docència 

de les següents sessions. 

L’escriptori del professor constitueix la principal eina per a l’avaluació formativa 

durant l’experiència amb Polygraph. A l’esquerra, sobre fons blau, es mostra la 

llista d’alumnes que han intervingut en algun moment, amb el número de jocs en 

els quals han intervingut (ja sigui com a picker o com a guesser) i que han acabat, 

d’una banda, amb l’encert de la gràfica sospitosa (✓) i, d’altra banda, els que han 

acabat amb la seva prematura eliminació ().  

A la dreta tenim el llistat TOTAL de jocs, amb indicació de qui estava en el rol de 

picker i qui en el rol de guesser. Se’ns mostra un llistat de totes les preguntes del 

guesser, així com l’hora d’inici d’aquell joc. L’hora pot servir d’ajuda per saber si 

han fet cas o no de possibles indicacions en la introducció de nou vocabulari (si 

prenem nota de l’hora en què s’ha introduït).  

Si a l’esquerra se selecciona un dels alumnes, a la part de la dreta apareixeran 

NOMÉS els jocs en què ha intervingut l’alumne seleccionat. Els quadres QUESTIONS 

i ANSWERS (en aquest cas, de l’alumne seleccionat) mostren les respostes a les 

preguntes intermèdies, que veurem en els propers punts. 
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Fragment de la vista ”All Games” de la classe D3TSY (grup A) 

 

 

Fragment de la vista ‘Galileo Galilei’s Games’, on es mostra un joc acabat amb l’èxit cooperatiu dels 
alumnes Galileo Galilei (el guesser que ha formulat les preguntes que apareixen en pantalla i ha eliminat 

candidates correctament) i Liu Hui (el picker, que ha donat resposta a dites preguntes) 
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La visió general d’encerts o eliminacions prematures en què ha col·laborat cada 

alumne és la següent: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren algunes situacions en què s’ha obtingut informació 

interessant en vistes a l’avaluació formativa i a l’actuació en sessions posteriors: 

  

Grup B 

Grup A 
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LECTURES ICÒNIQUES 

S’ha constatat com diversos alumnes han fet una lectura icònica d’algunes 

gràfiques. Es tracta d’un error esperat, contemplat al marc teòric de funcions, i 

que caldria tenir en compte per tal de superar aquesta lectura per mitjà d’un 

treball qualitatiu que permeti als alumnes copsar el concepte de variació. 

 

A més de les lectures icòniques, en aquesta pantalla es pot deduir un error conceptual del que prendre 
nota, en no considerar el picker com a discontínua la funció racional seleccionada 

 

La forma d’ona de les funcions trigonomètriques i la forma d’escala de la funció part entera han estat dues 
de les lectures icòniques més recurrents 



MFPR – Treball de Fi de Màster Desmos, més enllà de la calculadora gràfica 

60 

 

En aquest cas el joc ha acabat amb l’eliminació de la gràfica seleccionada degut a l’ambigüitat inherent a 
la pregunta, en tenir diferents tipus de funcions en pantalla, com paràboles (muntanya), funcions 

trigonomètriques (serralades), logarítmiques i exponencials (vessants)  

 

 

 

Cas que la gràfica de la funció part entera fos la seleccionada, la pregunta sobre la forma d’escala podia 
ser determinant d’una immediata troballa. Altrament, es tracta d’una pregunta poc eficient que serveix per 

descartar només aquesta gràfica 
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En aquest cas l’alumne ha distingit entre tenir una muntanya o tenir-ne vàries per tal de descartar les 
funcions trigonomètriques, i quan li han quedat les dues paràboles, ha utilitzat l’amplitud de la paràbola en 

comptes de la concavitat 

 

 

 

En aquest cas el guesser ha aprofitat la introducció del concepte de paràbola per plantejar una pregunta 
prou eficient. Cal destacar la darrera pregunta, amb què, per distingir entre les dues paràboles, altera el 

concepte de funció pensant en un dibuix simètric de les dues branques, començant des del vèrtex  
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CONFUSIÓ PUNT-INTERVAL (CREIXEMENT I DECREIXEMENT) 

 

Un altra error comú segons la bibliografia consultada: la confusió punt-interval en qüestions que 
concerneixen a intervals. En aquest cas, podem notar també la resposta incorrecta a la pregunta sobre si 
la gràfica passa per tots els quadrants. De vegades els alumnes rectificaven, en veu alta i durant el joc, la 

seva resposta inicial 

 

 

En aquest cas, tot i la confusió punt-interval inicial, l’alumne ha refinat la pregunta a un ‘totalment creixent’ 
més a prop de la definició formal de creixement 
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MÉS INTERACCIONS D’INTERÈS: CONTINUÏTAT, ORIGEN DE COORDENADES, 

PUNTS DE TALL, SIMETRIA, PERIODICITAT 

 

Dos alumnes no s’arriben a entendre, tot i els esforços del guesser, que aprofita un torn de preguntes per 
explicar al company una noció de continuïtat. El picker ha associat ‘continuïtat’ amb ‘direcció única’. 

Tanmateix, els alumnes es beneficien de l’intercanvi de preguntes, explicacions i respostes: de vegades, 
el millor professor és un altre estudiant que opera en la zona de desenvolupament cognitiu pròxim a la de 

l’aprenent, segons s’ha vist en el marc teòric 

 

 

 

Eliminació incorrecta segons la idea que la única funció discontínua és 𝑦 = −⌊𝑥⌋ 
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Per a alguns alumnes l’origen de coordenades era ‘el centre’, ‘el centre dels dos eixos’, ‘el punt d’origen’ o 
‘l’origen’. Bastants s’hi han referit com ‘el (0,0)’ 

 

 

Després de recordar als alumnes la terminologia associada al sistema de coordenades cartesianes, l’han 
utilitzada sovint per a extreure característiques diferencials de les gràfiques. La pregunta, en el cas de la 

imatge, utilitza, enlloc de ‘tallar’, ‘passar per’ 
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Preguntes i respostes acurades sobre periodicitat i simetria 

 

 

 

En aquest cas el guesser ha reorientat la indagatòria en rebre un ‘No ho sé’ a la pregunta sobre 
periodicitat, tot demostrant certa habilitat lògica en la formulació de preguntes i interpretació de respostes 

per eliminar les sospitoses corresponents 
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SEGUIMENT DEL NIN D’ALTES CAPACITATS (LIU HUI –GRUP A) 

Aquest nin destaca per fer preguntes eficients i donar respostes acurades. Ha 

comès alguna errada conceptual i un error de traducció lògica entre la resposta 

i l’eliminació de candidates. Però es constata que per trobar-nos al bell principi 

de la unitat demostra uns coneixements inicials i un domini dels conceptes part 

damunt de la resta dels seus companys. 

 

Exemple de pregunta molt eficient, amb la qual aconsegueix eliminar deu gràfiques candidates amb la 
seva primera pregunta en un joc. És un dels pocs alumnes que ha utilitzat correctament en terme 

‘quadrants’ (altres alumnes en deien ‘quadres’, ‘sectors’...) 

 

 

A la meitat d'un joc encara troba una pregunta prou eficient per eliminar la meitat de les candidates 
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En aquest cas dona respostes acurades a un total de 12 preguntes poc eficients. Una àrdua tasca 
d’interpretació que va acabar amb la troballa de la funció seleccionada 

 

 

En aquest cas, en el rol de picker, no ha arribat a discernir el creixement o decreixement d’ambdues 
hipèrboles, una qüestió per prendre’n nota per a l’avaluació formativa 
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4.7.2 PRIMERA ACTIVITAT INTERMÈDIA 

 

QUINA PREGUNTA DEMANARIES PER DISTINGIR ENTRE 

AQUESTES DUES GRÀFIQUES? 

Gairebé tots els alumnes han contestat aquesta activitat. Les respostes nul·les o 

en blanc han estat una en el grup A i cinc en el grup B. 

En les respostes no nul·les, detectam lectures icòniques de les gràfiques. Altres 

alumnes han intentat utilitzar conceptes formals, tot i que pocs se n’han sortit, ja 

que l’activitat es du a terme pràcticament a l’inici de la sessió, després de la 

primera ronda. Alguns alumnes han errat el vocabulari per a la idea que volien 

transmetre. Per exemple, alguns han utilitzat el concepte de ‘continuïtat’ com a 

característica diferencial. Per a una bona part dels alumnes la característica 

diferencial era ser un ‘recta’ o una ‘línia’, però segons com s’expressassin podien 

construir una pregunta amb més o menys ambigüitat. Una altra bona part dels 

alumnes ha optat pel concepte ‘creixement/decreixement’. A continuació es 

llisten les respostes de cada sessió, agrupades segons el concepte que els 

alumnes han volgut utilitzar, i independentment del grau de formalitat del 

llenguatge: 

RESPOSTES DEL GRUP A 

 GIUSEPPE PEANO ¿pasa por el punto (1,-3)? 

 GALILEO GALILEI ¿es siempre creciente? 

 PIERRE-SIMON LAPLACE és sempre creixent? 

 MARJORIE RICE ¿es totalmente creciente? 

 JEAN SPRINGER la recta decreix i llavors creix? 

 FELIX KLEIN quin tros decreix de la segona gràfica 

 VIVENNE MALONE-MAYES ¿pasa por los cuandrantes 1, 3, 4? 

 LENORE BLUM ¿es solo creciente? 

 ANNA PELL WHEELER la recta és creixent? 

 LIU HUI és una línia recta? 
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 MARY ELLEN RUDIN ¿es una recta? 

 HEISUKE HIRONAKA ¿una es recta? 

 GOTTLOB FREGE és una recta? 

 ADRIAN SCOTT DUANE és una línia? 

 AUGUSTIN CAUCHY ¿es una línea? 

 JULIA ROBINSON és decreixent o creixent? 

 HERMANN GRASSMANN ¿es creciente o decreciente? 

 RENÉ DESCARTES ¿una es siempre continua, en cambio la otra  

  tiene tramos descendentes y ascendentes? 

 JOHN URSCHEL és una funció contínua? 

 KELLY MILLER quina línia és a l’eix x? 

 BENJAMIN BANNEKER ¿la primera figura es una función identidad? 

RESPOSTES DEL GRUP B 

 ANNA PELL WHEELER ¿solo va para arriba? 

 ANDREY KOLMOGOROV ¿la funcion asciende? 

 ANNIE EASLEY ¿cuál de los graficos tiene dos rectas? 

 KARL WEIERSTRASS és una línia recta? 

 SOFIA KOVALEVSKAYA es una línia recta? 

 AL-KHWARIZMI ¿es una línea recta? 

 MARIA CHUDNOVSKY és una recta? 

 MARYAM MIRZAKHANI és recta? 

 FAN CHUNG ai es una recta 

 HENRI LEBESGUE ¿va de negativo hacia positivo? 

 FRANCES KIRWAN ¿parece una montaña invertida? 

 SOPHUS LIE una es recta y la otra tiene una forma de triángulo 

 JEAN SPRINGER ¿tiene forma de triangulo? 

 KAREN UHLENBECK ¿tiene forma de triangulo? 

 CHARLES LEWIS REASON ¿es continua? 

 GOTTHOLD EISENSTEIN ¿es continua? 
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 FLORENCE NIGHTENGALE ¿es continua? 

 EVELYN GRANVILLE ¿son curvas las dos? 

4.7.3 SEGONA ACTIVITAT INTERMÈDIA 

En aquesta altra activitat individual, els alumnes havien de seleccionar lliurament 

dues gràfiques de la graella que creguessin que fossin difícils de distingir amb 

una pregunta, i explicar per què ho creien així. Degut a una certa ambigüitat del 

plantejament, hi ha alumnes que a la justificació de la selecció han explicat dita 

dificultat (palesant una característica comuna, no diferencial), i d’altres han 

explicat precisament quina seria una característica diferencial que els permetria 

discernir la gràfica sospitosa, cas de trobar-se en la tessitura. En ambdós grups, 

A i B, trobam els dos tipus de resposta. També en ambdós grups hi ha diversitat 

en la utilització de llenguatges informals i formals. Al grup B, 10 alumnes han 

seleccionat dues gràfiques sense justificar res, mentre que al grup A només han 

estat 6. 

Els següents alumnes (d’ambdós grups) han plantejat característiques comunes 

que fan difícil distingir cada parell de gràfiques: 
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I aquests altres han plantejat quina seria, al seu entendre, la clau per a distingir-

les: 
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4.8 RETROACCIÓ DEL TUTOR DE PRÀCTIQUES 

A continuació es reprodueix les respostes a un qüestionari que es va fer al tutor 

de pràctiques en centres docents, el funcionari de carrera i professor de 

matemàtiques LLUÍS LÓPEZ PARDO. 

 

1. COM VARES VEURE ELS NINS, TANT DEL GRUP A COM DEL GRUP B, ABANS, DURANT I 

DESPRÉS DE LA SESSIÓ?  

Crec que qualsevol activitat que surti de la rutina habitual seguida pel professor 

a l’hora de desenvolupar la programació d’aula sempre és acollida de bon grau 

per part dels alumnes.  

En aquest cas, el fet de canviar d’aula, utilitzar els ordinadors... va crear 

inicialment una certa ‘il·lusió’ o ‘motivació’ per veure en què consistia l’activitat i 

com es desenvolupava.  

Durant la sessió, una vegada superats els primers minuts on els hi va costar 

començar, vaig constatar certa competitivitat entre ells per veure qui era el més 

ràpid en encertar.  

Finalment, en concloure la sessió crec que la conclusió és positiva ja que sortiren 

més reforçats tant en coneixement de vocabulari específic com en els conceptes 

que posteriorment es desenvoluparien més detingudament en classe.  
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2. COM VARES VEURE EL PROFESSOR EN PRÀCTIQUES, TAMBÉ ABANS, DURANT I 

DESPRÉS?  

Inicialment et vaig veure una mica nerviós i preocupat per que tot anàs bé. Vares 

anar abans a l’aula d’informàtica per així comprovar que els ordinadors 

estigueren encesos i funcionaven, tenien accés a Internet...  

Durant la sessió comprovares que les instruccions fossin clares i donaves ‘pistes’ 

de tant en tant, sobretot després de comprovar el registre de preguntes que es 

feien els alumnes, introduint conceptes matemàtics en relació a les preguntes 

formulades.  

Finalment, en concloure la sessió crec que estaves satisfet per la feina realitzada 

i per les conclusions que vares poder extreure ‘in situ’.  

3. LES INDICACIONS QUE ES DONAREN AL LLARG DE LES SESSIONS, VAREN INFLUIR EN 

QUE ELS ALUMNES ANESSIN UTILITZANT VOCABULARI MÉS ADIENT?  

Crec que varen ser les adequades i precises en cada moment, ajudant a 

l’alumnat a anar reformulant les seves preguntes inicials, una mica tosques i poc 

clares, a preguntes més concretes i que introduïen vocabulari específic.  

4. QUINA ÉS LA TEVA IMPRESSIÓ SOBRE L’ACTIVITAT DEL ‘QUI ÉS QUI’ AIXÍ COM ES VA 

PLANTEJAR, A L’INICI DE LA UD DE FUNCIONS DE 4T ESO?  

Vaig observar certa dificultat per part de l’alumnat a entendre inicialment les 

instruccions de l’activitat com a conseqüència del seu grau de competència 

lingüística en llengua anglesa. Però una vegada superat aquest primer 

entrebanc, i fet un parell de vegades, amb major o menor èxit per part dels 

alumnes, el ‘joc’ va funcionar. A mesura que es desenvolupava l’activitat els 

alumnes agafaven més solvència a l’hora de formular les preguntes, les quals 

començaren a ser més clares i precises incorporant cert vocabulari matemàtic 

específic que, de tant en tant, s’introduïa per part dels professors.  

5. UN COMENTARI SOBRE L’AVALUACIÓ: TROBES ADIENT QUE FORMI PART DE LA PART DE 

‘TREBALL’?  

Qualsevol activitat desenvolupada per l’alumnat, tan a casa com a classe, crec 

que ha de ser avaluable ja que forma part del seu procés d’aprenentatge.  
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6. QUINA ÉS LA TEVA IMPRESSIÓ SOBRE LA CLASSROOM ACTIVITY ANOMENADA 

POLYGRAPH, DE DESMOS?  

Aquesta activitat, tal com està dissenyada, crec que és molt adient a ser utilitzada 

com a recurs i es pot plantejar a tres moments clarament diferenciats:  

• Com a activitat introductòria (primera sessió de la unitat) per comprovar el 

grau de coneixements previs que tenen els alumnes al respecte de la 

unitat a desenvolupar.  

• Una vegada començada la unitat, abans de començar l’estudi de les 

característiques de les funcions, tal com vàrem decidir plantejar-la.  

• Com a activitat final (darrera sessió de la unitat) per comprovar el grau 

d’assoliment dels coneixements desenvolupats al llarg de la unitat.  

7. I SOBRE DESMOS EN GENERAL, INCLOSA LA CALCULADORA GRÀFICA? RECOMANARIES 

AQUESTS RECURSOS A ALTRES DOCENTS? 

És una eina més a l’abast del professorat que pot complementar d’altres com 

GeoGebra, Descartes... que recomanaria, i que el professorat pot disposar i 

incorporar a la seva tasca docent. 

 

5 CONCLUSIONS, MILLORES, TREBALL FUTUR I 

OBSERVACIÓ CRÍTICA 

ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

De l’anàlisi del marc legal hom pot destacar com la normativa ens emplaça a 

dissenyar activitats que permetin als alumnes avançar cap a resultats 

d’aprenentatge de més d’una competència alhora. Amb l’entorn Desmos i, en 

particular, Polygraph, hom pot dissenyar activitats per treballar les competències 

lingüística –comprensió lectora i expressió escrita–, matemàtica i tecnològica, 

totes tres alhora. I això es du a terme mitjançant una metodologia comunicativa, 

activa, participativa i efectivament adreçada a l’assoliment de competències clau. 

Els entorns descrits i la proposta presentada també acompleixen amb el 
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requeriment del caràcter formatiu de l’avaluació, requeriment que ve 

explícitament remarcat en el text legal. 

S’ha analitzat part de la magna obra del NCTM (2000) i hom pot destacar com el 

Principi d’Aprenentatge dona peu a dissenyar tasques per aprofundir i connectar 

el coneixement dels alumnes; a millorar el seu aprenentatge comprensiu per 

mitjà de debats i interaccions socials i a fer que els alumnes es comuniquin entre 

ells les seves estratègies informals. D’aquesta manera construiran per ells 

mateixos capes de coneixement cada vegada més properes a la formalització. 

Tant les activitats incloses dins Desmos com les noves que s’hi poden elaborar 

amb el constructor estan dissenyades per tenir cura del Principi d’Aprenentatge. 

De la mateixa manera, també serven el Principi de Tecnologia: la tecnologia 

influeix en les matemàtiques que s’ensenyen i com s’ensenyen; n’impulsa 

l’aprenentatge; permet visualitzacions plausibles i ens permet dedicar el màxim 

d’esforç a avaluar pensaments dels alumnes, alguns dels quals serien 

inabastables sense el component tecnològic. També s’ha constatat com amb 

Desmos i gràcies precisament a la tecnologia i al seu bon ús, es pot tenir cura 

dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, així com dels 

alumnes amb necessitats educatives especials. 

Quant a l’Estàndard de Comunicació, podem dir que Desmos i Polygraph ajuden 

a ‘crear comunitat’, a facilitar l’ambient propici perquè els alumnes expressin, en 

llibertat i confiança, les seves idees. La proposta d’aquest treball, basada en la 

tecnologia subjacent de Polygraph, constitueix una bona plataforma per impulsar 

una comunicació que altrament és molt difícil que tingui lloc en els alumnes del 

context, gens avesats a l’aprenentatge cooperatiu. Amb l’entorn Desmos i 

l’experiència Polygraph, a partir d’una comunicació primerenca que utilitza les 

pròpies paraules dels alumnes, es crea la necessitat de definicions precises i 

s’ajuda a apreciar el poder i la precisió del llenguatge matemàtic. Al capdavall, 

s’aconseguirà que els alumnes siguin millors pensadors matemàtics. 

Un element molt important a tenir en compte és que la gran força de Polygraph 

és l’emparellament d’alumne amb alumne, cosa que fa que ambdós estudiants 

es beneficiïn de l’intercanvi d’explicacions perquè operen en espais cognitius 
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propers, un respecte de l’altre. Hom s’ha endinsat dins el paper fonamental del 

llenguatge, per la seva importància cabdal en el desenvolupament cognitiu, en 

especial també en la docència de les matemàtiques, i en l’ús dels llenguatges 

informals com a pont cap a la formalització de conceptes matemàtics. Emprar 

diferents paraules, frases i expressions facilita als alumnes el pont per transitar 

de l’informal al formal. 

S’ha fet passada per la iniciativa estatunidenca del Common Core i s’ha pogut 

constatar com el punt clau és la necessitat de passar d’un currículum molt ampli 

i, per consegüent, poc profund, a una situació de major profunditat, coherència i 

rigor respecte dels conceptes matemàtics més importants, concepció amb què 

Desmos estronca perfectament. No debades el CAO de Desmos és Dan Meyer, 

impulsor del 3-act Math. 

L’aprofundiment en el marc teòric de la didàctica de les funcions matemàtiques i 

de les gràfiques permet prendre consciència dels problemes amb què es troben 

els alumnes durant l’estudi de les funcions, a l’etapa de l’educació secundària 

obligatòria, així com discernir entre els enfocaments quantitatiu i qualitatiu de la 

seva docència, tot fent palesa la importància d’aquest darrer per superar 

problemes comuns com el de la lectura icònica de les gràfiques. 

S’han constatat els avantatges dels tres principis retroacció, col·laboració i 

informació, tot plegat inscrit dins el marc del Principi de Tecnologia, elements 

que tant la plataforma Desmos com el recurs Polygraph faciliten per a dur a terme 

una avaluació, en sentit ampli, dels alumnes. En canvi, s’ha constatat com un 

programari històric com Descartes ha quedat obsolet respecte de la tecnologia 

que ens posa Desmos a l’abast, així com respecte dels tres principis referits al 

principi d’aquest paràgraf. També s’ha palesat una certa obsolescència en 

maquinaris com les calculadores de mà. En canvi, GeoGebra és una plataforma 

(en aquest cas lliure, tornarem més endavant sobre aquesta rellevant qüestió) 

que es troba en franca i estimulant competència mútua amb Desmos. L’efecte 

resultant és que, de cada vegada més, ambdues plataformes evolucionen i 

milloren les prestacions que brinden. 
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S’ha vist com Desmos és un entorn no lliure, però gratuït, dotat d’una de les 

millors calculadores gràfiques que es poden trobar, i amb el valor afegit d’un 

conjunt de riques activitats d’aula, així com un constructor per si se’n volen fer 

de pròpies. Tot, a l’abast de qualsevol docent, oimés de qualsevol administració 

o comunitat educativa que volgués elaborar materials amb aquestes eines, eines 

pensades per docents i fonamentades científicament, en comptes de lliurar-se a 

l’arbitri de les editorials tradicionals o d’innovacions sense (encara) prou base 

científica. 

En el decurs de les pràctiques en centres docents del Màster, s’ha dut a terme 

una experiència amb Polygraph, posada en pràctica en dos grups de 

matemàtiques acadèmiques de quart d’ESO, amb similars bons resultats en 

ambdós grups. L’activitat Polygraph ha consistit en un ‘Qui és Qui’ de funcions 

programat a l’inici de la primera unitat didàctica del bloc de Funcions del 

currículum de les Illes Balears. La informació recollida per Polygraph ha permès 

obtenir informació ben valuosa per a dur a terme la corresponent avaluació 

formativa. 

 

MILLORES I TREBALL FUTUR 

Una millora plausible seria construir una activitat Polygraph ad hoc i 

desenvolupar, diguem que des de zero, el propi ‘Qui és Qui’ de Funcions, enlloc 

de manllevar i adaptar una activitat preexistent. La graella de l’activitat 

seleccionada, pel tipus de funcions que contenia, era molt pertinent per als 

propòsits, però amb una construcció des de l’inici es podrien perfilar més les 

activitats intermèdies, ajustar-les a la programació i presentar-les en la llengua 

vehicular enlloc de en l’original anglès. Fins i tot es podria sol·licitar a Desmos 

col·laborar en la traducció idiomàtica de tot l’entorn a qualsevol llengua, per 

exemple, al català. 

El dia de les sessions amb Polygraph es va observar algun alumne que tenia el 

llibre de text obert, de la qual cosa es dedueix que possiblement va utilitzar 

conceptes formals que encara no s’havien vist en profunditat, per construir 

preguntes sense entendre’n el significat. Hagués estat adient afegir a la 
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programació i preparació prèvia un comentari adreçat als alumnes perquè 

prescindissin de qualsevol font que no estàs a la seva motxilla de coneixements 

previs, i de la importància d’utilitzar les seves pròpies paraules a l’hora de jugar 

al ‘Qui és Qui’. 

Una millora important seria poder comptar amb dispositius portàtils 

(Chromebooks, tauletes amb teclat Bluetooth, ordinadors portàtils...) per així 

poder desenvolupar les activitats amb Polygraph tal i com les han dissenyat els 

seus creadors, quant a facilitar el debat a dos quan el guesser elimina 

prematurament la gràfica seleccionada pel picker. 

Comptar amb el maquinari adient ens donaria un cert grau de flexibilitat per 

repetir l’activitat Polygraph, o per programar-ne d’altres a conveniència, sense 

haver de dependre d’unes aules d’ordinadors de sobretaula que als IES, més si 

es tracta de centres on s’imparteixen mòduls de formació professional, estan 

habitualment molt ocupades. Es podrien fer les activitats dins la pròpia aula, com 

fan els professors dels EUA –així es veu quan publiquen les seves evolucions 

via Twitter–. 

D’altra banda, s’hauria pogut millorar l’avaluació formativa de l’activitat Polygraph 

per desenvolupar les classes posteriors de manera més eficient. En tot cas, les 

dificultats en aquest sentit són atribuïbles als terminis taxats marcats per les 

pràctiques en centres docents i a la transposició biunívoca unitat didàctica - tema 

del llibre de text. 

Un treball de futur que hom podria proposar-se seria dur a terme un recobriment 

del currículum de les Illes Balears (o qualsevol altre) amb les riques activitats de 

Desmos, tot i que dur-ho a la pràctica sembla prou incompatible amb el 

seguiment d’un llibre de text, a més de les implicacions inherents a nivell de 

departament didàctic o de claustre. Sempre hauria de ser una tasca d’equip. Dur 

a terme una activitat d’aquest tipus de manera molt aïllada pot esdevenir un tant 

incoherent, encara més si després s’ha de reprendre el guió, en forma de ‘temes’, 

marcat per una editorial, enlloc de parar més esment al que diu la norma 

curricular o la bibliografia dels experts en didàctica. 
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OBSERVACIÓ CRÍTICA 

És difícil trobar elements per embastar una crítica a davant la feina que hi ha al 

darrera de Desmos. No s’ha sabut trobar cap emperò tecnològic, metodològic o 

curricular. L’equip humà que hi ha al darrera de les diferents activitats d’aula i de 

les operacions que poden dur-se a terme amb les calculadores Desmos, format 

per docents liderats per Dan Meyer, és prou garantia d’èxit, més encara si es 

tenen ben clares les prioritats, com es fa palès en l’asserció que encapçala 

aquest treball, extreta del Timeline d’Andrew Wille:  

EN PRIMER LLOC, ELS ALUMNES;  

EN SEGON LLOC, LES MATEMÀTIQUES;  

EN TERCER LLOC, LA TECNOLOGIA. 

Hom no pot estar-se, però, de remarcar un fet molt important que pot tenir un 

efecte futur imprevisible: Desmos és una EMPRESA PRIVADA amb seu social als 

EUA. I això té implicacions legals prou evidents. S’ha fet una prospecció dels 

termes d’ús de Desmos (vg. https://www.desmos.com/terms) i no s’ha trobat res 

fora de to. Els materials que els usuaris pengen a Desmos no deixen de ser 

propietat de l’usuari, però Desmos obté automàticament una llicència que li dona 

accés arreu. De fet, hi ha una mútua concessió de llicències d’ús. D’altra banda, 

hi ha una especial vigilància per la protecció dels drets dels estudiants, tot i que 

la normativa dels EUA és, en general, més laxa que l’europea.  

Desmos diu que mantindrà “per sempre” el caràcter gratuït mentre l’usuari el 

destini a un ús personal o docent, no comercial. De fet, el seu negoci empresarial 

prové principalment, per ara, de les associacions amb creadors de currículum, 

com les administracions dels diferents estats dels EUA. Però no sabem què pot 

passar en el futur. L’àmbit és empresarial, en un lloc liberal per naturalesa, com 

els EUA. Què pot passar si l’equip actual, que lidera Desmos, es disgrega? Què 

pot passar si hi ha un canvi d’accionariat o un gir estratègic d’índole corporatiu? 

Podrien les funcionalitats que ara són lliures i obertes passar a ser de pagament? 

Seria raonable, un pagament? Fins a quins límits? És comparable un panorama 

d’aquest estil amb el de les famílies assumint el cost de segons quins llibres de 

https://twitter.com/afwille/status/1004816979298082816
https://www.desmos.com/terms
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text? Quina opció presentaria, encara, més avantatges de tot tipus, metodològics 

i avaluatius, per exemple? En qualsevol cas, s’hauria de reinventar un Desmos 

obert i gratuït, cas que passassin coses? O ja s’hauria de posar fil a l’agulla per 

gaudir de potencialitats com les de Desmos en una plataforma de codi obert? 

Seguiria Dan Meyer al capdavant d’un projecte eminentment mercantilista i que 

relegàs els principis pels que ha lluitat tants d’anys? 

En el moment de redactar aquestes conclusions s’acaba de celebrar un 

DesmosFellows Weekend als Desmos HQ de San Francisco (vg. hashtag 

#desmosfellows). A la paret de la sala de reunions s’hi poden llegir, en una 

tipografia tan curosa com tot el disseny de Desmos, uns principis:  

DO NO HARM.  

TRUST TEACHERS.  

DESIGN FOR REAL CLASSROOMS.  

DESIGN FOR DELIGHT.  

WORKS EVERY TIME. 

Efectivament, no sabem que ens pot deparar el futur, però malgrat es tracti d’una 

empresa privada estatunidenca, si fa gala d’aquests principis i posa tot de la seva 

part per fer-los efectius, bé mereix ser tinguda en consideració. 

 

 

 

  

https://twitter.com/hashtag/desmosfellows?src=hash
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7 ANNEXOS 

A.  DECRET DE CURRÍCULUM D’ESO DE LES ILLES 

BALEARS, BLOC FUNCIONS 

DE L’ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM 

El primer bloc del currículum de matemàtiques, PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS 

EN MATEMÀTIQUES, comú a tota l’etapa, és l’eix vertebrador de la matèria; s’articula 

sobre processos bàsics i imprescindibles en el quefer matemàtic. Entre els 

continguts cal destacar, als efectes d’aquest treball: 

• ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS posats en pràctica: ús del llenguatge 

apropiat, entre ells, el natural i el gràfic (...) 

• CONFIANÇA en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds 

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

• Utilització de MITJANS TECNOLÒGICS en el procés d’aprenentatge per a 

facilitar la comprensió de propietats funcionals. 

En el quart bloc, FUNCIONS, l’estudi de les relacions entre variables i la seva 

representació mitjançant taules, GRÀFIQUES i models matemàtics és de gran 

utilitat per descriure, interpretar, predir i explicar fenòmens diversos de tipus 

econòmic, social o natural. Els continguts d’aquest bloc tracten DIFERENTS 

MANERES DE REPRESENTAR una situació: verbal, numèrica, geomètrica o 

mitjançant una expressió literal, així com la traducció entre les diferents 

representacions. Així mateix, es pretén que els alumnes siguin capaços de 

distingir les característiques de determinats tipus de funcions per modelitzar 

situacions reals (reconeixement de models funcionals). 

DE LES ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

El camí cap a l’abstracció ha de partir de situacions concretes que afavoreixin la 

comprensió dels conceptes. La INTRODUCCIÓ DELS RECURSOS VIRTUALS a l’aula pot 

afavorir de manera considerable l’aprenentatge de les matemàtiques i treballar 
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la manipulació virtual. AQUESTS RECURSOS ESTIMULEN LES CAPACITATS 

D’OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ, RAONAMENT, ANÀLISI I INVESTIGACIÓ.  

L’AVALUACIÓ ha de formar part del PROCÉS de manera que tingui caràcter continu 

i formatiu, que permeti prendre decisions en relació amb el progrés de 

l’aprenentatge i fer arribar les ajudes a temps, sense esperar al final del període 

d’avaluació. 

L’avaluació dels alumnes s’hauria de fer amb una VARIETAT ÀMPLIA D’INSTRUMENTS 

i no tan sols amb proves escrites. Totes les activitats que es duen a terme a l’aula 

faciliten la recollida d’informació per avaluar el progrés i les dificultats. Perquè 

aquesta avaluació sigui efectiva, s’ha de planificar de manera que no quedi 

reduïda a una observació informal. 

L’AVALUACIÓ INICIAL, tan important abans d’abordar uns continguts, hauria de 

consistir en un recull d’informacions, no en una qualificació numèrica, relativa als 

coneixements previs requerits per assegurar un bon aprenentatge del que s’ha 

programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions del curs anterior, quan 

sigui possible, juntament amb l’execució d’alguna TASCA INICIAL COMPLEMENTÀRIA, 

oral o escrita. 

DE LA CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES 

La matèria de matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics 

contribueix especialment al desenvolupament de la competència matemàtica, 

reconeguda per la Unió Europea com una competència clau. Aquesta s’entén 

com l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic amb l ’objectiu 

de resoldre diversos problemes en situacions quotidianes; en concret, seguint la 

classificació del marc teòric de PISA, vg. document Gencat-18 (2011), engloba 

les capacitats següents: COMUNICAR, matematitzar, REPRESENTAR, RAONAR i 

argumentar, IDEAR ESTRATÈGIES PER RESOLDRE PROBLEMES, emprar eines 

matemàtiques i UTILITZAR EL LLENGUATGE simbòlic, formal i tècnic i les operacions.  

LA INCORPORACIÓ D’EINES TECNOLÒGIQUES COM A RECURS DIDÀCTIC per aprendre i 

per resoldre problemes contribueix a millorar la competència digital dels 

alumnes, de la mateixa manera que la UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE GRÀFIC ajuda 



 

Annexos - 3 

a interpretar millor la realitat expressada pels mitjans de comunicació. No és 

menys important la interacció entre els diferents tipus de llenguatge: NATURAL, 

numèric, GRÀFIC, geomètric i algebraic com a forma de lligar el tractament de la 

informació amb l’experiència dels alumnes. 

La matèria també contribueix a la competència en comunicació lingüística quan 

S’EXPRESSEN TANT ORALMENT COM PER ESCRIT els PROCESSOS duts a terme i els 

RAONAMENTS seguits, la qual cosa ajuda a formalitzar el pensament. El mateix 

llenguatge matemàtic és, per ell mateix, un vehicle de comunicació d’idees que 

destaca per la PRECISIÓ EN ELS TERMES i per la gran capacitat per transmetre 

conjectures gràcies a un lèxic propi de caràcter sintètic, simbòlic i abstracte. 

Entre els objectius específics de les matemàtiques d’ensenyaments acadèmics 

hi figuren: 

• Progressar en l’adquisició d’HABILITATS DE PENSAMENT matemàtic, com 

ANALITZAR, INTERPRETAR, FORMULAR i COMUNICAR de manera matemàtica, 

usant les representacions adequades, fenòmens i problemes en diferents 

contextos. 

• Desenvolupar una ACTITUD POSITIVA davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, AUGMENTAR L’AUTOESTIMA I LA CONFIANÇA en les 

pròpies capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats. 

• Emprar les EINES TECNOLÒGIQUES adequades per fer diferents tipus 

d’anàlisi, càlculs, representacions i simulacions. 

• Identificar, representar i analitzar SITUACIONS DE CANVI I DE RELACIONS, 

numèriques o geomètriques, i reconèixer els PATRONS i les lleis generals 

que les regeixen, usant DIFERENTS LLENGUATGES: verbal, numèric, 

algebraic, gràfic i geomètric. 

• Incorporar al VOCABULARI PROPI elements del llenguatge matemàtic per 

expressar-se oralment i per escrit en contextos en què és necessària una 

comunicació correcta. 
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B.  TIPUS DE TRADUCCIONS ENTRE LLENGUATGES DE 

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS 

Tipus de traduccions entre llenguatges de representació de funcions segons 

Azcárate i Deulofeu (1990) i Calvo, Deulofeu, Jareño i Morera (2016): 

• TV: interpretar els valors en termes de context de les variables (o generar 

un context adequat) 

• GV: interpretar la gràfica en termes de context de les variables (o generar 

un context adequat) 

• AV: interpretar l’equació en termes de context de les variables (o generar 

un context adequat) 

• VT: determinar parells de valors corresponents a les variables 

• GT: determinar coordenades de punts 

• AT: computar, donar valors a les variables 

• VG: esbossar la gràfica (tendències) 

• TG: representar punts a partir de les seves coordenades 

• AG: relacionar els paràmetres amb les característiques de la gràfica 

• VA: determinar el model de funció (quan sigui possible) 

• TA: determinar el model subjacent a la taula en termes algebraics 

• GA: interpretar les característiques de la gràfica en termes de model 

analític 

 
...a la descripció 

verbal 
...a la taula ...a la gràfica 

...a l’expressió 

algebraica 

De la descripció 

verbal... 
 VT (mesura) VG (esbós) VA (model) 

De la taula... TV (lectura)  TG (traçat) TA (ajust) 

De la gràfica... GV (interpretació) GT (lectura)  GA (ajust) 

De l’expressió 

algebraica... 
AV (interpretació) AT (còmput) AG (gràfica)  
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C.  INFORMACIÓ INICIAL I CRITERIS QUALIFICACIÓ 4T ESO 

IES SES ESTACIONS 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.desmos.com/calculator/lh1onl0bl0  

 

Gravity Poster, by Ethan Suhr 

– Amb Desmos podem emplaçar els alumnes a utilitzar la representació gràfica 

de funcions per fer creacions artístiques. Vg. algunes de les creacions 

d’estudiants a https://www.desmos.com/art  
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