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0. Resum
El present treball pretén mostrar que la premsa pot ser una font molt vàlida per
crear material contextualitzat i de qualitat de matemàtiques a l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i, inclús a Batxillerat; amb l’objectiu de
contextualitzar les matemàtiques, sovint impartides de forma abstracta i sense
context, cosa que pot provocar desinterès o animadversió cap a elles.
L’ús de premsa com a mitjà per crear material matemàtic té molts avantatges:
contínuament apareixen notícies noves amb les que es pot renovar el material,
es poden crear activitats contextualitzades i alhora tractar multitud de temes
transversals, es pot fomentar la detecció de fal·làcies i l’esperit crític, entre
altres.
Finalment i per demostrar tot el que s’ha explicat es fa una proposta educativa
dirigida a 4rt d’ESO a través d’una sèrie de fitxes autocorregibles que consten
de dues parts: una per a l’alumnat i una altra per al professorat. En total, s’han
creat 2 fitxes per a cada un dels 5 blocs dels que consta el currículum del curs
estudiat. Cada fitxa s’analitza amb detall per a poder ser utilitzada a una aula
de 4rt d’ESO, un curs que es creu idoni per treballar amb premsa, tant per la
maduresa dels alumnes, com pel contingut del currículum.

Paraules clau: Premsa, matemàtiques, contextos, temes transversals, secundària.
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1. Introducció
No és fortuït començar aquest treball amb un article periodístic, sinó tot el
contrari.
La periodista Mayte Rius escrigué l’any 2015 un article (Rius, 2015) a La
Vanguardia analitzant l’animadversió que envolta les matemàtiques als instituts.
Les diverses raons que ella posa sobre la taula són la dificultat intrínseca
d’aquest camp, raons biològiques degut a tractar amb adolescents en fase de
desenvolupament físic i mental, el seu caràcter acumulatiu o la poca visió
d’utilitat d’aquestes en alguns moments de l’etapa educativa. Segons l’article,
precisament, aquesta darrera raó és la principal per alguns experts com Diego
Alonso Cánovas, matemàtic i psicòleg, el qual creu que la qualitat i capacitat de
motivació dels professors és determinant, sobretot a etapes d’aprenentatge
primerenques. Aquestes capacitats anirien estretament lligades amb la
transmissió d’utilitat i profit de les matemàtiques a l’alumnat.
És freqüent impartir el temari de matemàtiques de forma teòrica i abstracta,
amb pocs, o inclús a vegades cap, exemples de la vida real del que s’està
impartint i treballant, fet que contribueix a que part dels alumnes sentin un
rebuig o pèrdua d’interès per les matemàtiques.
El present treball pretén crear material de qualitat i contextualitzat a partir de
noticies de premsa per a que els alumnes augmentin el seu interès per les
matemàtiques a través de veure’n utilitat a la vida quotidiana, i de passada
utilitzar els contextos intrínsecs a les notícies per assimilar conceptes i
contingut típicament amb dificultats.
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2. Objectius del treball
El treball presentat pretén mostrar com la premsa pot ser una font vàlida per
crear material contextualitzat a secundaria i, inclús a Batxillerat. Per demostrar
això, s’ha triat un curs i s’ha fet una proposta educativa per a aquest curs a
través d’una sèrie de fitxes que cobririen part de cada un dels blocs del
currículum. El curs seleccionat és el de 4rt d’ESO, un curs que es creu idoni per
treballar amb premsa tant per la maduresa dels alumnes, com per el contingut
del currículum.
A la vegada que s’utilitza material contextualitzat extret de premsa, es creu que
es pot aprofitar aquest material per pal·liar dificultats i errors típics, si es
selecciona l’exemple adequat, el que anomenarem a partir d’aquí material de
qualitat. L’objectiu principal d’aquest treball és doncs:


Crear material contextualitzat i de qualitat per a cada un dels blocs del
currículum de 4rt d’ESO i que pugui ser utilitzat directament en un aula.

Tres objectius secundaris que es deriven del principal abans descrit serien:


Tractar temes transversals a les matemàtiques d’interès per a
adolescents com serien per exemple el consum d’alcohol o els sous
mitjans o més freqüents a l’estat espanyol.



Crear un material que sigui d’utilitat tant per a l’alumnat com per al
professorat. Per aquesta raó el material creat conté dues parts
diferenciades.



Fomentar la lectura i la consulta de premsa variada, per tenir futurs
ciutadans conscients de la societat on viuen.
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3. Estat de la qüestió
3.1 Contextos
Utilitzar premsa per cobrir el currículum de matemàtiques es pot considerar
intentar contextualitzar les matemàtiques, sovint impartides de forma abstracta i
sense context, amb l’objectiu d’augmentar interès i millorar resultats. Aquest
objectiu aniria molt estretament lligat amb la teoria d’aprenentatge coneguda
com Educació Matemàtica Realista (EMR) fundada per (Freudenthal, 1991), la
qual té com a principals trets, com molt bé descriu Àngel Alsina (Alsina, 2009):
1. Utilitzar contextos com a vehicles per al creixement entre el conegut i
l’abstracte.
2. L’ús de models com a columna vertebral del progrés.
3. L’ús de construccions i produccions lliures del alumnes en els processos
d’aprenentatge.
4. L’entrellaçament de diversos eixos en el currículum de matemàtiques.
La premsa és doncs un recurs que s’adapta a les anteriors característiques, i
que pot ajudar a crear contextos i entrellaçar temes transversals a les
matemàtiques.
Respecte a la importància dels contextos, al llibre (Calvo Pesce, Deulofeu
Piquet, Jareño Ruiz, & Morera Úbeda, 2016), on es fa un anàlisi dels temes de
matemàtiques de secundària i es descriuen maneres d’impartir-les centrant-se
en l’activitat dels alumnes, ja hi ha un apartat dedicat a aquest tema. Com a
idees remarcables es diu que els contextos ens proporcionen situacions sobre
les que formular preguntes i crear models matemàtics per respondre-les.
Aquests models s’han de reajustar fins aconseguir que donin una resposta
vàlida al context inicial. Finalment, en aquest llibre es donen una sèrie de
possibles fonts de contextos i ja esmenten entre altres, els mitjans de
comunicació en els quals podríem englobar la premsa.
Seguint aquest idea contextualitzadora, s’han escrit alguns Treballs Fi de
Màster, del Màster en Formació del Professorat, com els de Pedro Jiménez
Bennàsar (Jiménez Bennàsar, 2018), on s’utilitzaven els videojocs per
contextualitzar les matemàtiques; o el de Gabriel Artigues Aguiló (Artigues
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Aguiló, 2017), en el qual s’utilitzava l’astronomia i els satèl·lits amb el mateix
objectiu.

3.2 Premsa i matemàtiques
La premsa com a recurs a classe de matemàtiques s’ha utilitzat a la docència
des de fa algunes dècades. A Espanya, un dels primers fou Fernando Corbalán
(Corbalán, 1993). Per fer-ho donava 3 raons: la primera, que les matemàtiques
són intrínsecament un mitjà de comunicació; la segona, que la premsa pot ser
una eina de motivació per als alumnes adolescents; i la tercera, que la premsa
pot servir per tenir ciutadans conscients.
També als anys 90 podem trobar (Muñoz Santonja & Roldán Castro, 1994), on
s’explica que amb els diaris es poden treballar matemàtiques i per justificar-ho,
analitza les diferents seccions d’alguns diaris i en posa exemples. Alguns
d’aquests són la diferenciació de nombres exactes i aproximats, taules que es
poden trobar a seccions econòmiques, polítiques o esportives, i la secció de
passatemps.
Els dos articles abans comentats, per la data que van ser escrits, es refereixen
a premsa escrita ja que Internet encara no s’havia convertit en el que és avui
en dia. Un article més recent (Benítez Jiménez, 2010), dirigit a alumnes de
primària, ja referencia la versió digital de la premsa com a font per crear
activitats, fent ja una distinció respecte la premsa escrita.
Les parts del currículum de matemàtiques més propicies per utilitzar premsa
són la de funcions i la d’estadística, per la seva naturalesa. Sobre tipus de
gràfiques en general, el treball (Dolores Flores, 2010) fa un estudi sobre les
gràfiques a la premsa mexicana, centrant-se en dos diaris asteques. L’autor
analitza el tipus més freqüent de gràfiques, la temàtica i les seccions en que
apareixen. Segons aquest estudi el tipus de gràfica més utilitzada és la de
línies, seguida de la de barres, i apareixen en la secció d’economia
principalment, i en la de política posteriorment.
Un altre article centrat en el temari d’estadística (Grima Cintas, 2010) utilitza 10
casos pràctics per fomentar l’interès de l’alumnat i llavors transmetre una sèrie
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d’idees/conceptes seleccionats. Aquest treball també parla de la premsa com a
font de casos pràctics i dels errors que comet aquesta, que es poden utilitzar
per fomentar l’esperit crític dels alumnes i evitar futurs errors.
Fins i tot, s’han escrit llibres sobre les matemàtiques i la premsa, com per
exemple (Chamoso, Graña, Rodríguez, & Zárate, 2005). En ell, els autors
mostren multitud d’exemples de problemes matemàtics extrets de premsa,
sense ordre i sense desenvolupar, amb l’objectiu de demostrar que la premsa
és una font molt vàlida de contingut matemàtic. Alguns dels problemes
plantejats d’interès, per la seva peculiaritat, serien la Fórmula de l’Amor o El
Libro de Arena, aquest últim basat en un relat de José Luís Borges.
Finalment, esmentar que alguns professors a les Illes Balears, com en Jaume
Lladó Jaume, s’han interessat per la premsa com a font d’informació per crear
material educatiu matemàtic a diferents nivells de secundària. A la Figura 1 es
pot apreciar una prova creada per aquest professor dirigida al nivell de 4rt
d’ESO realitzada al curs 2018/2019, on s’utilitza una notícia sobre malalties de
transmissió sexual del diari Ara Balears per tractar el bloc de funcions.

Figura 1. Prova escrita del professor Jaume Lladó Jaume (IES Damià Huguet). Creada al curs
2018/2019, utilitza una notícia sobre malalties de transmissió sexual per tractar funcions.

9

3.3 Premsa i alumnat
Per saber la opinió de l’alumnat respecte la idea d’utilitzar premsa a classe, es
va realitzar una enquesta a dos grups de 4rt d’ESO de l’IES Damià Huguet de
Campos (23 i 22 alumnes, respectivament), centre on l’autor va realitzar les
pràctiques del Màster en Formació del Professorat. L’enquesta s’envià per
correu electrònic i fou totalment anònima. Es pot consultar a l’Annex.
L’enquesta tingué poca participació, respongueren 17 dels 45 alumnes
consultats. Es creu que un dels motius d’aquesta baixa participació fou que el
correu s’envià un cop acabades les pràctiques.
Una vegada fetes aquestes observacions, comentarem breument algunes de
les respostes. Les dues primeres preguntes tenen la intenció de consultar els
hàbits i interessos dels alumnes respecte a la premsa.

Figura 2. Resultat enquesta sobre consulta setmanal de premsa.

Figura 3. Resultat enquesta sobre preferència del tipus de premsa.
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Les dues següents preguntes tenen intenció de veure l’actitud que predisposen
els alumnes respecte a utilitzar premsa a classe de matemàtiques. En general,
es pot apreciar una actitud positiva.

Figura 4. Resultat enquesta opinió a priori d’utilitzar premsa.

Figura 5. Resultat enquesta opinió d’assimilació de contingut.

La darrera pregunta exposada, tracta sobre una prova escrita (anomenada
eureka), realitzada durant el curs passat al funcions, a través d’una notícia
sobre malalties de transmissió sexual. En general s’aprecia una bona valoració;
i finalment és d’especial interès la pregunta sobre l’excés de text, ja que es
veurà en detall a la següent secció.

Figura 6. Resultat enquesta opinió d’assimilació de contingut.

11

4. Desenvolupament de la proposta
4.1. Consideracions

La darrera llei educativa 8/2013, coneguda amb les sigles de LOMCE, estableix
entre altres coses, una educació per competències que es caracteritza per la
transversalitat,

dinamisme

i

caràcter

integral.

Així

doncs,

el

procés

d’ensenyament-aprenentatge s’ha d’abordar des de totes les àrees de
coneixement, és a dir es requeriria una transversalitat. La premsa seria una
eina que s’adaptaria a aquest requeriment, amb ella podríem treballar la
competència matemàtica i la resta de competències (comunicació lingüística,
digital, aprendre a aprendre, socials i cíviques, sentit de la iniciativa i esperit
emprenedor, i d’expressions culturals). Aquesta seria només una avantatge
d’utilitzar premsa, algunes altres serien:


Contextualitzar les matemàtiques, i amb això millora de l’assimilació
d’alguns conceptes o continguts.



Aparició de material nou contínuament.



Fomentar l’esperit crític a través de la detecció d’errors o fal·làcies.



Formar persones conscients i amb criteri propi.



Facilitat d’accés a través de molts mitjans (inclús a través de les xarxes
socials, tant de moda entre els adolescents).



Existència de material idoni, com serien els gràfics estadístics.

Per contra, alguns desavantatges o inconvenients serien:


Requeriment de temps per trobar una bona notícia.



Perill d’adoctrinar conscient o inconscientment.



Passar per alt errors o fal·làcies que poden confondre a l’alumnat.

Queda clar llavors, que hi ha més aspectes positius que negatius, però per
crear una bona activitat, de qualitat, no és suficient amb agafar una notícia
qualsevol i fer un parell de preguntes, sinó tot el contrari s’ha d’invertir temps en
cercar una bona notícia, s’ha de pensar bé que es vol treballar, etc., en
definitiva s’han de tenir en compte una sèrie de consideracions, que es poden
prendre en major o menor mesura, i que tindran un impacte en l’èxit o el fracàs
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de l’activitat. Aquestes consideracions es poden agrupar en les següents quatre
i són l’aportació d’aquest treball respecte els ja realitats per altres.


L’elecció de la notícia. Hi ha infinites notícies amb les que treballar
contingut matemàtic, però depenent de la notícia aquesta captarà
l’atenció en major o menor mesura, o amb ella s’assimilarà més o menys
un concepte. L’elecció d’una notícia propera al grup pot cridar l’atenció
als alumnes i així aconseguir una major atenció. Aquest primer punt és
creu que és el més important i on s’ha d’invertir més temps.



La presentació de la notícia. Alguns estudis com el de David Nicholas
(The Telegraph, 2010), mostren com el cervell dels adolescents està
evolucionant. Aquests de cada vegada són més àgils per trobar
informació, però alhora estan perdent capacitat de concentració, així
com capacitat per llegir i escriure texts llargs. Per això es creu que és
millor no adjuntar una noticia excessivament llarga com a plantejament
d’una activitat, de fet es creu que pot ser més efectiu mostrar un titular,
imatge o taula, o una conclusió d’una noticia com a punt inicial per una
activitat. No s’ha de mal interpretar aquesta consideració. És necessari
fomentar la lectura, però aquest punt tracta sobre la presentació de
l’activitat, la qual ha d’evitar una possible mala impressió o rebuig.



No adoctrinar. Utilitzar premsa variada ja que si s’utilitza freqüentment
un medi, podem caure en l’error de, conscient o inconscientment,
adoctrinar l’alumnat, o en altres ocasionar crear un rebuig per alguna
part de l’alumnat.



Aprofitar les errades. Els periodistes no són científics i és normal que
cometin errors en afirmacions, gràfiques o percentatges, entre altres.
Una manera d’aprofitar aquest fet, és donar-li la volta al plantejament.
Potenciar la detecció d’errors i l’esperit crític dels alumnes. No s’han de
fiar de tot el que llegeixen, la informació s’ha de contrastar, raonar i
tractar.
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4.2 Curs Proposat
D’entre tots els cursos que s’imparteixen a secundària i batxiller, es creu que 4rt
d’ESO és un curs idoni per treballar amb premsa. Hi ha 3 motius principals per
creure això:
1. Experiència personal de l’autor. Les pràctiques del Màster han servit per
treballar amb alumnat d’aquest nivell i amb un professor amb interès per
la premsa.
2. Maduresa de l’alumnat. Els adolescents assoleixen als 15-16 anys al
desenvolupament moral; és a dir, distingir entre el que està bé i el que
està malament (Güemes-Hidalgo, Gonzáles-Ferreiro, & Hidalgo, 2017), i
amb això es creu que són prou madurs per llegir notícies de premsa i
interpretar-les.
3. El currículum del curs. Aquest es prou ampli com per utilitzar notícies
amb un ventall variat de temàtiques i contingut.
Per tot això, per justificar i mostrar els avantatges de l’ús de la premsa, es farà
una proposta educativa dirigida a 4rt d’ESO, curs on es troben dues
assignatures diferents, les matemàtiques aplicades i les acadèmiques,
ambdues amb multitud de contingut que pot ser vist amb exemples extrets de
premsa.

4.2. Premsa consultada
En aquest treball, quan es parli de premsa, ens referirem a premsa genèrica,
sense distincions d’ideologia, contingut, format, país o llengua, tot i que la
majoria de premsa consultada és en llengua castellana. No s’ha considerat la
premsa especialitzada, que si bé pot ser útil per trobar informació d’un
contingut en concret, queda fora d’un dels objectius del treball, el qual és
utilitzar premsa genèrica, que l’alumnat pot trobar fàcilment sense ser
especialista en un camp concret.
Durant la fase inicial del treball s’ha consultat premsa de tot tipus: local,
nacional, internacional. Alguns diaris o revistes que es vol esmentar i que dels
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quals finalment no s’ha seleccionat cap notícia serien el setmanari El Temps;
els diaris locals Diario de Mallorca, Última Hora i Ara Balears; a nivell nacional
El Economista, El Mundo o La Razón; i a nivell internacional The Economist,
Financial Times o The New Yorker. També cal esmentar que s’ha consultat tot
tipus de format: escrit, digital, TV, Radio, xarxes socials, etc. En aquest punt es
vol remarcar que aprofitant el creixent interès que mostra la societat per les
xarxes socials, la metodologia proposta en aquest treball pot motivar a que a
través d’elles l’alumnat accedeixi a noticies variades i molt més recents que en
els medis impresos, els quals per altra banda no sol consultar, motivant així
l’interès per la societat i l’actualitat, i fomentant la reflexió i l’esperit crític. De fet,
en alguns estudis (Shearer, 2018), es demostra que des de fa alguns anys en
alguns països el mitjà més utilitzat per accedir a la premsa és a través de les
xarxes socials.
Finalment, s’ha pres la decisió de crear una fitxa a partir d’una sola notícia, per
simplificar i no complicar l’activitat. Per altra banda, com que s’ha decidit crear
10 fitxes, 2 per cada un dels 5 blocs, s’han seleccionat finalment 10 notícies de
diaris digitals per raons de facilitat i senzillesa a l’hora de crear el material i
adjuntar la notícia; en la versió digital basta adjuntar un enllaç, però a la versió
escrita s’hauria d’escanejar la notícia sencera. En aquest punt cal comentar
que a la premsa escrita es troben a vegades notícies, que no es poden trobar al
mateix diari o revista en versió digital. Per això, cal remarcar aquesta
diferenciació, com a fonts distintes.
Resumidament, s’han seleccionat 10 notícies que s’han extret dels següents
diaris digitals: El País, La Vanguardia, ABC, Diario Información i la revista
científica popular Muy Interesante.
Els criteris amb que s’han seleccionat les notícies són totalment subjectius i
han estat principalment els 2 següents.


Es cerca una notícia concreta i el diari que millor l’explica o representa
és el seleccionat. Així s’han creat les fitxes de la marató, la de rectes o la
d’estadística del bloc 5.
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Es consulta periòdicament la premsa en general i es troba una notícia
que crida l’atenció i es visualitza una activitat a través d’ella. Així s’han
creat les fitxes d’àrees o del nombre 𝜋.

4.3. Proposta educativa
El present treball vol mostrar que la premsa és una font molt vàlida per crear
material contextualitzat i de qualitat. La contextualització ve per la pròpia
naturalesa de la notícia extreta de la premsa. En quant al fet de crear material
de qualitat, s’ha de seleccionar un contingut del currículum idoni per tractar a
través d’una notícia concreta, o a l’inrevés.
Per demostrar tot això s’han creat una sèrie de fitxes on s’ha intentat cobrir un
cert contingut de cada bloc del currículum de 4 rt d’ESO, on trobem 2
assignatures de matemàtiques, les acadèmiques i les aplicades. Per això s’han
utilitzat notícies de temàtica variada i de diaris el més variat possible com a
punt inicial per a treballar el contingut. El format de fitxa, s’ha triat per la seva
versatilitat, ja que es pot utilitzar en diferents escenaris, com a prova escrita
dins l’aula, com a prova escrita a casa, com a deures, etc. Aquestes fitxes
consten de dues parts diferenciades.
Una dirigida a l’alumnat, amb les següents parts:


Enunciat. Part proporcionada al principi de l’activitat. En algunes fitxes,
que no totes, s’ha d’accedir a la notícia a través de l’enllaç facilitat.



Resolució. Part proporcionada després d’haver realitzar la fitxa, amb la
resolució d’aquesta, explicacions i curiositats sobre la notícia.

I una altra per al professorat, amb les següents indicacions:


Currículum de matemàtiques. Contingut i Estàndards d’Aprenentatge
dels blocs implicats a cada fitxa. Aquest Contingut i Estàndards són del
curs de 4rt d’ESO, tot i que s’indiqui que la fitxa pot ser aplicada a altres
cursos.



Cursos i assignatures als quals van dirigides les fitxes. Normalment cada
fitxa es pot utilitzar a més d’un curs i més d’una assignatura.
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Temes transversals. Temes transversals a les matemàtiques tractats a
través de les notícies. A cada fitxa es tracten entre 2 i 3 temes
transversals, a través d’una sola notícia. En total s’han tractat 27 temes
transversals, el que fa una mitjana de 2,7 temes per fitxa.



Atenció a la Diversitat. Consideracions tingudes en compte respecte a la
possible varietat d’alumnat. Tant de plantejament, com d’avaluació o
resolució.



Plantejament. Descripció dels objectius principals i secundaris de la fitxa,
la temporització proposta, l’avaluació i la indicació de si l’alumnat ha
d’accedir o no a la notícia completa per realitzar la fitxa.

Un característica comuna que s’ha tingut molt en compte a l’hora de crear les
fitxes proposades és que aquestes sempre adjunten inicialment només una part
de la notícia (titular, paràgraf o gràfic), però mai l’adjunten en la totalitat, per no
crear una actitud negativa inicial respecte l’activitat.
A continuació s’analitza el currículum de 4rt d’ESO, bloc a bloc, i s’explica
quines possibilitats té la premsa en cada part del contingut i quines fitxes s’han
creat i amb quina intenció. Després de l’explicació de cada bloc, s’adjunten les
dues fitxes creades per al bloc corresponent.
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4.3.1. Bloc 1. Processos, Mètodes i Actituds en Matemàtiques

Aquest bloc tot i que no sigui un bloc pròpiament en el seqüència del temari,
està implícit, o hauria d’estar implícit, durant tot el curs. Tot i no tenir un paper
concret en la seqüenciació del temari, és un dels blocs més importants en el
currículum de matemàtiques d’ESO. Per reflectir la importància d’aquest bloc,
citarem el matemàtic Halmos (Halmos, 1980), el qual va dir “... en el que
realment consisteixen les matemàtiques és en problemes i en solucions”. Dit
això, segons (Calvo Pesce, Deulofeu Piquet, Jareño Ruiz, & Morera Úbeda,
2016), un bon problema hauria de tenir algunes de les següents
característiques:


Permetre experimentar, realitzar proves, construir o argumentar.



Admetre distints nivells de resolució.



Permetre la discussió i la reelaboració.



Emmarcar-se en una situació més ampla i que permetin generar altres
problemes.



Que es relacionin amb els conceptes i procediments del currículum del
curs.

Degut a aquesta llibertat d’ubicació en el temari, es poden plantejar problemes
o activitats amb relativa llibertat.
La primera fitxa proposta d’aquest bloc, la de la marató en menys de 2 hores,
es planteja com a fitxa ideal per plantejar a principi de curs, per parlar de
velocitats i ritmes, així com la importància de les unitats de mesura d’aquests.
La segona fitxa s’ha creat a partir d’una noticia sobre els sous espanyols de
l’any 2017, tema que es creu que pot interessar a l’alumnat. Aquesta segona
fitxa, s’ha creat pensant en utilitzar-la cap al final del curs. En ella, s’adjunta
una gràfica dels sous espanyols i es fan una sèrie de preguntes sobre
economia i la pujada de sous d’un any a l’altre. Dins aquesta fitxa hi ha
contingut del bloc 2 i 5 del currículum de 4rt d’ESO de matemàtiques.
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4.3.2. Bloc 2. Nombres i Àlgebra

El segon bloc del currículum té multitud de maneres de treballar-se des de la
premsa. Per començar, com diu (Corbalán, 1993) a qualsevol diari que
seleccionem, trobarem nombres de tot tipus i per totes parts: nombres positius
o negatius es poden trobar a seccions de meteorologia, percentatges a
seccions de política, nombres racionals i irracionals a seccions esportives,
entre altres.
La fitxa proposta de nombres d’aquest bloc, n’és un bon exemple, amb una
efemèride sobre el nombre 𝜋, es posen sobre la taula els nombres racionals i
irracionals. A la mateixa notícia hi ha més d’una sèrie de nombres (anys,
quantitats, vots...), que en un determinat moment se’ls demana ordenar damunt
la recta real, un exercici molt típic als llibres de text de matemàtiques, però que
es sol fer de manera descontextualitzada. La darrera part de la fitxa és una
explicació dels radiants, els quals es solen expressar com a porcions del
nombre 𝜋, cosa que pot servir d’introducció del següent bloc, el de geometria.
Seguint amb el contingut del bloc 2, trobem les potències i els logaritmes, els
quals poden semblar a priori difícils de trobar a premsa. Però si enlloc de cercar
una notícia sobre aquestes operacions, cerquem una notícia sobre una
aplicació d’ells segurament si que trobem notícies.
Així és com s’ha proposat la segona fitxa del bloc 2, la de logaritmes, on s’ha
seleccionat una notícia sobre la perillositat d’escoltar música a intensitats altes,
les quals es mesuren en Decibels, i és aquí on rau la clau d’aquesta fitxa.
Després d’una primera part d’introducció on es fan preguntes genèriques sobre
la notícia, a una segona part es demana dibuixar una funció logarítmica sobre
els decibels. Un dels punts forts d’aquesta fitxa és l’explicació sobre com
dibuixar la funció, cosa que s’identifica com una problemàtica típica per a
l’alumnat.
Com a incís, a la fitxa de combinatòria que s’explica al bloc 5, hi ha una part on
es treballen potències en base 2, a través d’una notícia sobre el protocol IP.
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Finalment, arrels, igualtats notables o equacions són potser parts del temari a
priori difícils de trobar, però si es fa una cerca seguint la filosofia de la fitxa de
logaritmes augmentarem les possibilitats de trobar alguna notícia.
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4.3.3. Bloc 3. Geometria
La part nova d’aquest bloc a 4rt d’ESO respecte els cursos anteriors és la de
trigonometria. Aquesta té multitud d’aplicacions en camps com la geografia,
astronomia o arquitectura, a través dels quals es poden trobar notícies. Un
exemple interessant podria ser cercar notícies sobre el satèl·lit GPS i el seu
funcionament.
A aquest bloc també hi correspon una part de mesures de longituds, àrees i
volums. Les unitats de superfície i de volum solen causar confusió, i amb
l’objectiu de parlar sobre àrees i unitats de mesura de superfície, s’ha creat la
fitxa d’Àrees del bloc 3, en la qual s’ha triat una noticia sobre una peculiar unitat
de mesura de superfície de Galícia, la qual té 54 talles diferents. Dins la fitxa,
es treballen també raons de semblança d’àrees i unitats de superfície de les
Illes Balears.
Finalment, dins aquest bloc també hi ha una part de geometria analítica,
vectors, equacions de la recta, paral·lelisme i perpendicularitat. Típicament, es
solen proporcionar rectes, sense context, i es treballen conceptes com pendent
o punt de tall, a vegades difícils d’entendre. Per pal·liar aquesta possible
dificultat, s’ha creat la segona fitxa d’aquest bloc, la de rectes. A la qual
s’utilitza una notícia sobre un estudi recent que calcula la freqüència cardíaca
màxima de forma diferent pel sexe femení i pel masculí, diferent a una altra
forma que s’havia utilitzat tradicionalment. A la fitxa s’aprofita per treballar
equacions de rectes, pendent i punts de tall. La part explicativa d’aquesta fitxa
té importància ja que es dona les equacions de les rectes de 4 formes diferents
(a l’enunciat només se’n demana de dues formes), i es faciliten les gràfiques
dels punts de tall.
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4.3.4. Bloc 4. Funcions

El bloc 4 és el bloc més propici per utilitzar premsa íntegrament. Exemples de
funcions es poden trobar amb molta facilitat a tot tipus de premsa, especialment
als mitjans digitals que tenen una secció infogràfica, que consisteix en una
tècnica per representar gràficament fenòmens o situacions complexes de forma
resumida. Per citar un exemple, el setmanari The Economist té una secció
d’aquest tipus anomenada Daily Chart, on es publica una notícia acompanyada
d’un gràfic diàriament. El gràfics es poden consultar gratuïtament, juntament
amb una part de la notícia, per llegir les notícies completament és necessària
una subscripció. A aquesta secció es poden trobar funcions de topologia molt
diversa com la següent:

Figura 6. Notícia publicada dia 19 d’abril de 2019 al setmanari The Economist. Es pot veure
una funció que representa les consultes per setmana a manescals causades per intoxicacions
de xocolata que sofreixen els cans. Aquesta funció seria un bon exemple per parlar de màxims,
mínims i intervals.

A nivell nacional, seccions infogràfiques remarcables són del diari esportiu
MARCA o la del diari generalista El País.
Les primera fitxa d’aquest bloc s’ha creat amb la idea de mostrar una funció de
tipus quadràtic a la vida real, i la segona per fer el mateix amb una funció
definida a trossos. Aquest darrer tipus de funció sol causar problemes a
l’alumnat i es pensa que amb aquesta fitxa s’ajudarà a comprendre i
representar aquests tipus de funcions.
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4.3.5. Bloc 5. Probabilitat i Estadística

La part de probabilitat i combinatòria es pot treballar a través de notícies de
jocs d’atzar com la loteria, secció que contenen molts diaris en versió escrita.
La part de combinatòria també es pot treballar amb notícies sobre
combinacions típiques com les de nombres de matrícules o en el cas de la fitxa
proposta, combinacions de direccions IP possibles.
La part d’estadística d’aquest bloc és juntament amb el bloc de funcions, una
part del currículum idònia per ser impartida a través d’exemples de premsa. De
fet, és freqüent utilitzar gràfics estadístics extrets de premsa, sense tenir com
objectiu utilitzar premsa a classe. Seccions d’economia, societat o política
utilitzen freqüentment diagrames de barres o diagrames de sectors per
representar votacions, paràmetres econòmics o socials. Un exemple de diari on
apareixen molts gràfics estadístics és Financial Times, a la secció Graphics.
S’ha d’esmentar que tots els gràfics són accessibles gratuïtament, però per
accedir a la notícia completa s’han de subscriure al diari.

Figura 7. Notícia publicada dia 25 de juny de 2019 al diari Financial Times. Amb ella es pot
veure un diagrama de barres que representa la migració a l’estat espanyol.

La segona fitxa d’aquest bloc tracta sobre una notícia de les edats mitges a
cada província espanyola, dades per cert ja tractades estadísticament. A partir
d’aquestes dades es demana construir un gràfic estadístic, sense especificar
quin tipus. Finalment se’ls demana que indiquin un paràmetre de centralització i
un de dispersió, mentre la part explicativa s’indiquen 3 de cada tipus.
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4.4 Línies a seguir
El present treball ha proposat una sèrie d’exercicis en forma de fitxes utilitzant
premsa dirigides al curs de 4rt d’ESO. Aquestes fitxes tenien l’objectiu principal
de contextualitzar les matemàtiques i ajudar a pal·liar típics errors comesos
pels alumnes.
La pròxima passa consistiria en analitzar si aquest tipus de fitxes tenen un
impacte remarcable en la motivació i en el rendiment acadèmic dels alumnes.
Per estudiar l’actitud o motivació respecte les matemàtiques una vegada
utilitzat aquest material, es podria realitzar una enquesta, intentant tenir obtenir
un bon índex de participació. També es podria analitzar sobre diferents grups,
un (o alguns) de control i un altre (o altres) d’intervenció, i analitzar els
resultats.
Respecte al rendiment acadèmic, es podria provar el material proposat a algun
altre semblant sobre varis grups, seguint la mateixa idea abans descrita amb
l’enquesta.
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5. Conclusions
Una vegada realitzat aquest treball la primera conclusió que sorgeix és que
crear material nou i atractiu és possible, només cal invertir temps i dedicació.
En el cas d’utilitzar premsa i en el cas de voler crear material útil i de qualitat,
s’ha d’invertir molt de temps seleccionat una bona notícia per treballar un
contingut concret (aproximadament un 60%) i una altra part important de temps
en la presentació d’aquesta (aproximadament un 30%). La resta de temps (un
10% aproximadament) aniria dedicada a pensar quines preguntes realitzar, part
per cert, prou important. Aquests percentatges són una apreciació personal.
L’objectiu principal era en un inici crear material contextualitzat i de qualitat per
a 4rt d’ESO i es pot concloure que s’ha complert. Amb aquest material es creu
que continguts com els de unitats de superfície, logaritmes, rectes, funcions
definides a trossos o la combinatòria es podran veure aplicats a la vida
quotidiana amb una utilitat, cosa important com es deia a la introducció, ja que
l’absència de context o aplicació pot motivar desinterès o animadversió cap a
les matemàtiques.
Els objectius secundaris plantejats també es creu que s’han assolit, els de
tractar temes transversals (uns 2,7 temes transversals per fitxa), crear material
útil tant per a l’alumnat com per al professorat (pel fet que siguin fitxes
autocorregibles i que tinguin un anàlisi per al professorat), i finalment fomentar
la lectura de premsa (adjuntant sempre l’enllaç de la notícia, tot i que no sigui
necessària llegir-la per fer la fitxa).
Es pot concloure que no hi ha una única i vertadera manera d’ensenyar
matemàtiques, i que la docència ha d’evolucionar creant activitats innovadores i
adaptables als nous temps, com les propostes en aquest treball.
Finalment, s’han d’admetre dues limitacions d’aquest treball. La primeria seria
que l’enquesta realitzada als grups de l’IES Damià Huguet va tenir molt poca
participació, amb la qual no es poden extreure dades rellevants. I la segona
limitació seria que hauria estat molt interessant provar alguna fitxa amb algun
grup real per corroborar i confirmar objectius.
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Finalment comentar que tots els gràfics adjunts a les fitxes, s’han
realitzat amb la versió online de l’aplicació Geogebra.
Enllaç: https://www.geogebra.org/classic
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8. Annex
Enquesta realitzada a alumnat de 4rt d’ESO A i B de l’IES Damià Huguet, on
participaren 17 alumnes respecte 45 (23 i 22 respectivament), un 37,77%.
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