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RESUM

La finalitat d’aquest treball és fer un estudi de la competència del raonament i
demostració, basant-se amb les dades i resultats dels alumnes de les Proves PISA,
Currículum i altres proves. Es pretén obsevar el grau d’importància que es té cap a
aquesta competència i com es reflecteix amb l’ensenyança i posteriors coneixements
dels alumnes.

Amb els objectius que s’estableixen al treball es pretén arribar a unes conclusions
que ens donin una força per verificar que estam sota el nivell el qual s’hauria de trobar
l’alumne d’ESO de la nostra comunitat. És per això que existeix una part teòrica per
assabentar-nos de l’estat en que es veu la competència i ens pugui servir per a un
posterior estudi de l’experiment que es durà a terme.

Per tal de poder oferir una millora per als alumnes, es crea una secció de ”Propostes
de millora” dedicada únicament per la mancança de la competència del Raonament i
demostració. Aquestes propostes no són per obtenir bons resultats ràpidament però si
que a llarg plaç es pot observar una millora per part de l’alumne amb aquesta branca.
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INTRODUCCIÓ

La competència del raonament i demostració és una de les competències vincula-
des a les matemàtiques que més aplicació pot tenir, ja sigui per raonar d’una manera
correcta situacions, fets o problemes que es puguin plantejar dia a dia i que no tenen
perquè haver de veure amb aquesta matèria. Malauradament, a l’Estat Espanyol sembla
que no es dóna aquesta competència a les matemàtiques de la manera que es mereix
i, si es segueixen els diferents programes d’avaluació existents, es pot observar que la
competència de raonament i demostració és la que, a simple vista, té menys prota-
gonisme del que hauria de tenir. Per exemple, podem afirmar que als documents de
les proves de diagnòstic de l’IAQSE [1], [2], com avaluacions de diagnòstic de les Illes
Balears, no apareix la paraula clau d’aquest treball, raonament.

D’altra banda, ens adonam que al Treball Fi de Màster (TFM) [3] per Amador Font,
es pot intuir que els alumnes eviten els problemes de raonament, quan es troben a
proves de selectivitat PBAU i això pot ser degut a la mancança de coneixements des
d’una base de l’educació secundària.

Per això ens demanam: existeix cap motiu per a l’educació secundària no incloure
la demostració com a competència per als nous coneixements dels alumnes? Es pretén
arribar a batxillerat com si es sabés raonar de manera correcta si a cursos anteriors no
han posat en pràctica aquesta eina?

Avui dia, a les aules, és possible que el paper de l’ensenyança hagi minvat de cate-
goria, és a dir, es donen les tasques i les solucions són explicades però no es sol donar
com es pot fer l’argumentació o com s’ha arribat a les conclusions amb el raonament
pertinent. En cap moment es pot dir que sigui fàcil ensenyar a raonar, però sí sembla
que hi ha una falta de dedicació per part del professorat en aquesta competència.

És per això que volem veure que a Espanya els resultats referents a les proves de
matemàtiques del Programa d’Avaluació Internacional d’Alumnes (PISA) no s’obtenen
puntuacions altes a la competència del raonament. D’altra banda és important que
tant les Proves PISA com les avaluacions de diagnòstic de l’Institut d’Avaluació Qualitat
Sistema Educatiu (IAQSE), que es duen a terme a les Illes Balears, el nivell dels contin-
guts de la competència de Raonament i demostració és molt inferior en comparació
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1. INTRODUCCIÓ

amb els altres blocs.
Per això, a aquest treball es proposen tres objectius principals que són:

Elaborar un marc teòric sobre la competència:
El marc teòric estarà format bàsicament per tres tipus d’Avaluació matemàtica,
com són Proves PISA, NCTM i el currículum de la Generalitat de Catalunya. A
cada un d’aquests programes es veu reflectida aquesta competència i finalment
seran tretes conclusions dels mateixos.

Amb aquest marc teòric es pretén tenir una idea de com està presentada la
competència del raonament i demostració i, quin d’aquests estudis ens servirà
per a realitzar el nostre experiment.

Introduir propostes per a la millora del raonament.
Aquesta secció tractarà d’una proposta per a la millora del raonament dins les
aules, amb activitats per als alumnes on es poden assolir diferents nivells d’en-
senyança i continguts dels temes. És una proposta de recent creació pel que a
antiguetat es refereix, i això ens pot dir que encara no és coneguda per molts de
docents. La proposta anirà acompanyada d’uns exemples de la proposta.

Realitzar un estudi sobre la competència del raonament d’alguns alumnes de 3r
d’ESO amb proves escrites.
Es durà a terme una prova/experiment a alumnes de 3r d’ESO, per avaluar la
competència i els resultats seran analitzats per poder treure conclusions d’entre
totes les respostes dels alumnes de manera quantitativa i qualitativa.

L’organització del treball es completa en 3 blocs principals. Als capítols 2 i 3, aparei-
xen el marc teòric i resultats de les Proves PISA, part teòrica enfocada a la competència
en qüestió: raonament i demostració. Al capítol 4 es tracten propostes de millora del
raonament a classe, tant per a la dinàmica a l’aula com a per la millora de l’alumne
amb la competència. Acaba la part principal del treball amb el capítol 5, bloc dedicat
exclusivament a l’experiment realitzat, amb els seus resultats i valoracions al respecte.
Per acabar, es presenten les conclusions del treball.

Les aportacions pròpies al treball han estat:

Realització d’un marc teòric d’informació recollida de diferents fonts.

Presentació de propostes per a la millora de la competència.

Creació d’una proposta de millora del raonament seguint el model WODB/3g4i.

Disseny d’una proposta de millora del raonament seguint el model de Claudi
Alsina.

Creació d’una proposta per treballar/avaluar l’estudi experimental.

Disseny i implementació d’estudi experimental. Mostra de 114 alumnes de 4
centres diferents.

Anàlisi dels resultats obtinguts per part dels alumnes de forma quantitativa i
qualitativa.
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2
MARC TEÒRIC

En aquest marc teòric es trobarà un enfocament més centralitzat amb el raonament
i argumentació de les matemàtiques que serà el pilar fonamental d’aquest Treball Final
de Grau (TFG). S’estudiaran els diferents marcs teòrics de diferents organitzacions
internacionals i nacionals com PISA i National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM)... A continuació, començam per presentar a nivell teòric, els diferents tipus de
raonament.

2.1. Tipus de raonament

Al currículum de les Illes Balears de nivell de batxillerat [4], es troben esmentats
els diferents tipus de raonament i demostracions que s’haurien de treballar a aquest
nivell. Entre els que surten publicats al document: inducció, la deducció, l’analogia,
la reducció a l’absurd o els contraexemples, els que s’empren amb la seva totalitat a
secundària són els de deducció i analogia, ja que els tant inducció, reducció a l’absurd
o contraexemples, s’empren a batxillerat i ja d’una manera més formal a nivell universi-
tari.

Aquests tipus de raonament/demostració es poden definir de la següent manera [5]

Inductiu: és aquell procés en el qual es raona partint del particular per arribar al
general.

• Exemple: es podria generalitzar a partir de tres premisses:

◦ Premissa 1: Ciutadà X té 25 anys, viu a la regió A i sempre vota per M.

◦ Premissa 2: Ciutadà D té 23 anys, viu a la regió A i sempre vota per M.

◦ Premissa 3: Ciutadà C té 20 anys, viu a la regió A i sempre vota per M.

◦ Conclusió: Els ciutadans d’entre 20 i 25 anys que viuen a la regió A
sempre voten per M.

3



2. MARC TEÒRIC

Deducció: es refereix a l’activitat de la ment que permet inferir necessàriament
una conclusió a partir d’una sèrie de premisses. Això vol dir que, partint del
general, s’arriba al particular.

• Exemple: es podria generalitzar a partir de dues premisses:

◦ Premissa 1: Tots els dimecres en Pere surt 10 minuts abans del seu
treball.

◦ Premissa 2: Avui és dimecres.

◦ Conclusió: Avui en Pere sortirà 10 minuts abans del seu treball.

Analogia: aquest tipus de raonament és allò que es coneix per comparació o
relació entre diferents opcions a avaluar, raons o conceptes.

• El senyor Miquel Ribot ho ha fet molt bé com a regidor, per això crec que
seguirà fent un bon treball si guanya les properes eleccions.

Reducció a l’absurd: és del tipus de demostracions més emprats a les matemàti-
ques, emprat per demostrar validesa o invalidesa de proposicions categòriques.
Es suposa el contrari d’allò que es vol demostrar arribant a una contradicció.

• Possiblement el més conegut d’aquest tipus de raonament és demostrar
que

p
2 no és un nombre racional

Contraexemples: aquest mètode s’aplica de manera molt particular per demos-
trar la falsedat d’una proposició, la hipòtesi del qual està constituïda per una
quantificació universal (per a tot).

• Exemple: tots els nombres primers són senars. En aquest cas ja podem
afirmar com a contraexemple amb el nombre 2, que és un nombre primer i
és parell.

Actualment a l’ensenyança, per a demostracions es sol emprar més el dos darrers
tipus de raonament explicats anteriorment, reducció a l’absurd i per contraexemple.
Els altres tipus possiblement es veuen d’una manera més sutil.

2.2. Proves PISA: Marc teòric

L’estat espanyol forma part de Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE) on, des de l’any 2000, es duu a terme el programa PISA, un
programa d’avaluació de les competències de l’alumnat de 15 anys. Aquestes proves es
duen a terme cada 3 anys on s’avaluen tres competències diferents: lectura, ciències i
matemàtiques. Espanya hi participa des de l’any 2000 i actualment ho fa amb la tota-
litat de les sevs comunitats autònomes. D’aquesta manera es pot comparar el nivell
d’assoliment de la competència matemàtica dels estudiants de l’estat espanyol amb la
resta dels estudiants dels altres països.

El marc que fa servir per elaborar les proves PISA 2015 s’organitza en diversos
apartats principals. El primer d’ells, "Definició de competència matemàtica", explica
els fonaments teòrics de l’avaluació de les matemàtiques a PISA, inclosa la definició
formal del constructe de competència matemàtica [6].
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2.2. Proves PISA: Marc teòric

El segon apartat, "Organització de l’àrea de coneixement", descriu tres aspectes:

Els processos matemàtics i les capacitats matemàtiques fonamentals que subje-
uen a aquests processos.

La forma en què s’organitzen els coneixements de contingut matemàtic en el
marc de PISA 2015, i d’aquells que són rellevants per a una avaluació dirigida a
l’alumnat de 15 anys.

Els contextos en els quals l’alumnat afrontarà reptes matemàtics.

El tercer apartat, "Avaluació de la competència matemàtica", resumeix l’enfocament
adoptat per aplicar els elements del marc descrit anteriorment, inclosa l’estructura
de l’enquesta, la transferència a una avaluació basada en l’ordinador i la presentació
d’informes d’aptitud.

Per als propòsits de les proves PISA 2012 es va definir la competència matemàtica
de la següent manera extreta de [6] al bloc 4, encara que també després es va emprar
per a l’avaluació de les Proves PISA 2015:

Definició de competència matemàtica. 2015

La competència matemàtica és la capacitat de l’individu per formular, em-
prar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament
matemàtic i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per
descriure, explicar i predir fenòmens. Ajuda als individus a reconèixer el paper que les
matemàtiques exerceixen al món i a emetre els judicis i les decisions ben fundades que
els ciutadans constructius, compromesos i reflexius necessiten.

Aquí es pot comprovar com apareix el raonament de forma destacada, i a continu-
ació veurem com es concreta.

2.2.1. Processos matemàtics i capacitats matemàtiques subjacents

Processos matemàtics. Com s’ha comentat abans, la definició de competència
matemàtica es refereix a la capacitat d’un individu per formular, emprar i interpretar
les matemàtiques. Aquestes tres paraules formular, emprar i interpretar proporcionen
una estructura útil i significativa per a l’organització dels processos matemàtics que
descriuen el que els individus fan per connectar el context d’un problema amb les
matemàtiques i així resoldre el problema. Els elements de la prova de matemàtiques
PISA 2015 foren assignats a un d’aquests tres processos matemàtics:

Formulació matemàtica de les situacions: Explicar, defensar o facilitzar una
justificació de la representació identificada o elaborada d’una situació del món
real.

Ús de conceptes, dades, procediments i raonaments matemàtics: Explicar, de-
fensar o facilitar una justificació dels processos i procediments utilitzats per
determinar un resultat o solució matemàtica. Relacionar dades per arribar a una
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solució matemàtica, fer generalitzacions o elaborar un argument de diversos
passos

Interpretació, aplicació i avaluació dels resultats matemàtics: Reflexionar so-
bre solucions matemàtiques i elaborar explicacions i arguments que recolzin,
refuten o proporcionin una solució matemàtica a un problema contextualitzat.

2.2.2. Capacitats matemàtiques fonamentals que subjeuen als processos
matemàtics

El marc PISA 2015 empra un conjunt de set capacitats basant-se en la recerca sobre
el funcionament de les competències a través de les preguntes administrades amb
anterioritat (Turner et al., 2013) [7]. Les persones tenen aquestes capacitats cognitives
a la seva disposició o poden aprendre-les per comprendre i relacionar-se amb el món
de forma matemàtica o per resoldre problemes. A mesura que augmenta el nivell de
competència matemàtica d’un individu, es pot progressar cap a un nivell cada vegada
major de capacitats matemàtiques fonamentals (Turner i Adams, 2012) [8]. Per tant,
l’augment de l’activació de les capacitats matemàtiques fonamentals està associat a
l’augment de la dificultat de les preguntes. Aquesta observació s’ha utilitzat com a base
de les descripcions dels diferents nivells de competència matemàtica presentats en
anteriors estudis PISA i analitzats més endavant en aquest marc.

Les set capacitats fonamentals que empren al marc de les Proves PISA són:

Comunicació

Matematització

Representació

Raonament i argumentació

Disseny d’estratègies per a resoldre problemes

Utilització d’operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic

Utilització d’eines matemàtiques

Capacitat matemàtica: raonament i argumentació

La capacitat matemàtica de ronament i argumentació es defineix de la següent
manera:

Aquesta capacitat implica processos de pensament arrelats de forma lògica que exploren
i connecten els elements del problema per realitzar inferències a partir d’ells, comprovar
una justificació donada, o proporcionar una justificació dels enunciats o solucions als
problemes.

El grau amb què aquestes capacitats són evidents varia en cadascun dels tres pro-
cessos matemàtics utilitzats amb finalitats informatives. Vegem com està enfocada
aquesta capacitat matemàtica al següent requadre:
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Formulació
matemàtica

de les situacions

Ús de conceptes,
dades, procediments

i raonaments
matemàtics

Interpretació,
aplicació i

avaluació dels
resultats

matemàtics

Raonament
i

argumentació

Explicar, defensar
o facilitar una jus-
tificació de la repre-
sentació identifica-
da o elaborada
d’una situació del
món
real.

Explicar, defensar o
facilitar una justifi-
cació dels processos
i procediments utilit-
zats per determinar
un resultat o solu-
ció matemàtica.

Relacionar dades
per arribar a una
solució matemà-
tica, fer generalit-
zacions o elaborar
un argument de
diversos passos.

Reflexionar sobre
solucions matemà-
tiques i elaborar
explicacions i
arguments que
recolzin, refuten
o proporcionin
una solució ma-
temàtica a un pro-
blema contex-
tualitzat.

2.3. Currículum de les Illes Balears - LOMCE

Pel que fa al currículum actual de les Illes Balears [9], al nivell de Llei Orgànica per a
la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), trobarem pocs punts referents al raona-
ment. Únicament al BLOC 1, PROCESSOS, MÈTODES I ACTITUDS EN MATEMÀTIQUES
i, més concretament, a la part de Criteris d’avaluació, és on trobam algun punt referent
al raonament: ”Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes,
fent els càlculs necessaris i comprovant les solucions obtingudes. Analitza i comprèn
l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre les dades, context del problema). Valora
la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de solucions del problema. Fa
estimacions i elabora conjectures sobre els resultats dels problemes que s’han de resoldre, i
en valora la utilitat i l’eficàcia. Fa servir estratègies heurístiques i processos de raonament
en la resolució de problemes, i reflexiona sobre el procés de resolució de problemes”.

A partir d’aquest punt ens trobam que en cap altre bloc de continguts i de la mateixa
manera a cap criteri d’avaluació torna a apareixer la capacitat de saber raonar com a
coneixement per adquirir o com a contingut a avaluar. Els blocs de Nombres i Àlgebra,
Geometria, Funcions i Estadística i probabilitat no es fa cap incís sobre el raonament,
on en algn d’aquests blocs és de gran importància saber raonar bé una resposta per
poder refusar o defensar de manera clara i segura la solució trobada. Es pot dir que
aquest fet és degut a que el Bloc 1 és transversal.

2.4. Currículum de la Generalitat de Catalunya

El currículum actual de matemàtiques de la Generalitat de Catalunya [10] es basa
en competències bàsiques més enllà dels blocs de continguts tradicionals (numeració
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i càlcul; canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar) i adquireixen
una especial importància els processos que es desenvolupen al llarg de tot el treball
matemàtic (resolució de problemes; raonament i prova; connexions; comunicació
i representació). Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa,
graduades en tres nivells de consecució i posa en evidència les relacions entre les
competències i els processos i continguts clau del currículum.

Els elements que componen el currículum són: les dimensions, les competències
amb les seves gradacions respectives, els continguts clau de cada competència, les
orientacions metodològiques i orientacions per a l’avaluació de cada competència.

Gran part de la següent informació d’aquesta secció es troba al document [11]. Les
dimensions tenen elements comuns i això es tradueix en relacions entre les competèn-
cies. En la resolució de problemes hi ha components de comunicació i representació
(comunicació del procés de resolució i de la solució, traducció de l’enunciat al llen-
guatge matemàtic), de connexions (entre matemàtiques i realitat, entre conceptes i
algorismes) i de raonament i prova (en la comprovació de solucions i del procés de
resolució). La dimensió de raonament i prova, a més de la resolució de problemes, té
components de comunicació i representació (en la presentació d’argumentacions, en
l’expressió clara i precisa de les idees matemàtiques, en la construcció de coneixement).
També hi ha relacions entre connexió i comunicació i representació (identificació de
les matemàtiques en situacions reals i l’ús d’eines tecnològiques).

Com s’especifíquen les comptències bàsiques en aquesta secció? Vegem-ne l’es-
tructura de les dimensions i les seves respectives competències:

Competències:

Resolució de problemes:

• Competència 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una re-
presentació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models
adequats.

• Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per
resoldre problemes.

• Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d?un problema
assajant estratègies diverses.

• Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar proble-
mes.

Raonament i prova:

• Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justi-
ficar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.

• Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemà-
tics.

Connexions:

• Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.
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• Competència 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions pro-
peres i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees
matemàtiques concretes.

Comunicació i representació:

• Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diver-
ses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball
matemàtic.

• Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i
comprendre les dels altres.

• Competència 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per com-
partir i construir coneixement a partir d?idees matemàtiques.

• Competència 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i
mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics.

2.4.1. Raonament i prova

Vegem ara com es desenvolupa la competència de Raonament i Prova al currículum
de Catalunya [10].

”El raonament és consubstancial a la construcció del coneixement matemàtic i, per
tant, ha d’estar present en l’aprenentatge de les matemàtiques. La prova, conjuntament
amb el raonament, permet donar sentit i validar el coneixement matemàtic. El desenvo-
lupament de la capacitat de raonar que es fa dins de l’educació matemàtica ha de tenir
com a objectiu que l’alumnat l’apliqui en tots els àmbits de la seva vida quotidiana amb
prou precisió lògica.
Quan el raonament es concreta en la prova permet a l’alumnat assolir confiança i segu-
retat en la resolució de situacions, siguin matemàtiques o no. El raonament i la prova
han de poder aplicar-se a la vida quotidiana en entorns no necessàriament matemàtics i
contribuir als raonaments propis de les altres àrees de coneixement.”

El disseny i la gestió de les activitats ha de permetre a l’alumnat: fer i fer-se pre-
guntes, tenir una visió global del procés seguit des de la situació inicial fins al resultat
final, admetre que la solució potser no existeix o que no és única, admetre que l’error
forma part del procés, adonar-se que la resolució és un pas per continuar resolent més
situacions i tenir sentit crític. Aquesta dimensió està integrada per dues competències
matemàtiques:

Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i
validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.

Aquesta competència implica:

• Fer argumentacions sobre:

◦ Propietats de nombres, figures geomètriques, construccions geomètri-
ques, funcions, dades obtingudes en una anàlisi estadística;
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◦ Relacions entre conceptes per comprovar i demostrar la seva equiva-
lència. Utilitzar patrons, proporcions, construccions, algoritmes, ús de
contraexemples com a eines per a les demostracions. Usar processos
de raonament recursiu, deductiu, inductiu, relacional, que mitjançant
taules, gràfics, símbols, anàlisi de dades... permetin precisar, contrastar,
comprovar i demostrar les afirmacions fetes.

• Utilitzar patrons, proporcions, construccions, algoritmes, ús de contraexem-
ples com a eines per a les demostracions.

• Usar processos de raonament recursiu, deductiu, inductiu, relacional, que
mitjançant taules, gràfics, símbols, anàlisi de dades... permetin precisar,
contrastar, comprovar i demostrar les afirmacions fetes.

Gradació del nivell d’assoliment de la competència

Nivell 1. Fer explicacions justificant afirmacions matemàtiques i aportant, si cal,
proves numèriques i gràfiques per validar-les.

Nivell 2. Emprar generalitzacions o concrecions, fer conjectures i comprovacions i
identificar contraexemples per justificar o rebutjar afirmacions en matemàtiques.

Nivell 3. Construir argumentacions matemàtiques emprant processos recursius,
inducció i deducció, expressar-les amb precisió i contrastar-les amb els altres.

Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.

Transferir l’ús del raonament matemàtic a entorns no necessàriament mate-
màtics (escolar, familiar, de carrer, administratiu, econòmic, etc.) facilita el crei-
xement i el coneixement en altres àmbits.

Aquesta competència implica:

• Utilitzar els raonaments numèrics, algebraics, mètrics, estadístics, i usar el
llenguatge matemàtic en situacions properes, com per exemple variació de
temperatures, superfícies i volums en edificis i donar noms matemàtics a
objectes i situacions properes.

• Ampliar el raonament matemàtic, utilitzar el llenguatge matemàtic i fer
ús de representacions de funcions, càlculs, taules, fórmules, mètodes es-
tadístics a altres disciplines, per fer de forma natural un ús integrador del
raonament matemàtic dins de cada matèria.

• Usar el raonament matemàtic per col·laborar en l?obtenció de coneixements
més aprofundits a les altres àrees.

• Fer servir raonament matemàtic amb argumentacions reflexives i crítiques
en àmbits no necessàriament matemàtics, com per exemple interpretar la
variació d’un procés si s’altera un dels factors que hi intervenen.
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència

Nivell 1. Emprar el raonament matemàtic en entorns propers.

Nivell 2. Emprar el raonament matemàtic en entorns propers i, en casos sen-
zills, en altres disciplines.

Nivell 3. Emprar el raonament matemàtic en altres disciplines i en la vida quoti-
diana de manera autònoma, reflexiva i crítica.

Com es pot comprovar, a Catalunya es fa especial ènfasi a saber emprar el raona-
ment matemàtic tant a l’ambit de la matèria com en entorns no matemàtics. Cada un
dels dos models s’expressa amb el que implica cada competència i el nivell d’assoliment
de la mateixa.

2.5. Raonament i demostració a NCTM

En 1989 el Consell Nacional de Professors de Matemàtiques (NCTM) va impul-
sar el moviment educacional basat en estàndards a Nord Amèrica amb la publicació
d’Estàndards Curriculars i d’Avaluació per a l’Educació Matemàtiques, una iniciativa
sense precedent destinada a promoure el millorament sistemàtic de l’educació mate-
màtica [12].

El NCTM va elaborar a l’any 2000 els Principles and Standards for School Mathe-
matics on es posa de manifest la importància d’un sistema educatiu ben organitzat
per avaluar l’aprenentatge de l’àrea de matemàtiques i igualitari per a tots els alumnes
dels Estats Units d’Amèrica. El Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemà-
tiques (CREAMAT) posa, a l’abast de tothom, aquests documents traduïts en català
a la seva pàgina [6]. Es plantegen cinc processos i per a cada un d’ells estàndards
d’aprenentatge. Els processos són: resolució de problemes, raonament i demostració,
comunicació, connexions i representació.

Segons aquest document, una demostració matemàtica correcta és una manera
formal per expressar un raonament o justificació. Al final de l’escola secundària, els
alumnes haurien d’estar capacitats per comprendre i elaborar demostracions matemà-
tiques, és a dir, arguments que consisteixen en deduccions o conclusions lògicament
rigoroses a partir d’hipòtesis, i haurien d’apreciar el valor de tals arguments.

Segons Moore [6]: ”La demostració és un tema difícil per als alumnes universitaris.
Potser aquesta dificultat radica que la seva única experiència en demostracions escrites
és la d’un curs de Geometria en Secundària, fet que ens crea una perspectiva limitada".

2.6. Conclusions

Segons el que s’ha descrit a aquest capítol el raonament és una capacitat que no no-
més pot estar relacionada amb les matemàtiques. El fet de saber raonar d’una manera
correcta i coherent dóna peu a que els alumnes sàpiguen quines són les opcions que
tenen com a possibles conclusions davant un problema.
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Els alumnes han de saber fer i fer-se preguntes, tenir una visió global del procés
seguit des de la situació inicial fins al resultat final, admetre que la solució potser no
existeix o que no és única, admetre que l’error forma part del procés, adonar-se que
la resolució és un pas per continuar resolent més situacions i tenir sentit crític.

Com hem vist a la secció del Tipus de raonament, alguns tipus de raonament i de-
mostració matemàtica sí que es troben presents al currículum del batxillerat, però
també ja es posen en pràctica de manera superficial a nivell de secundària.

El programa PISA, és aquell amb que es basarà el treball i analitzarem el nostre ex-
periement pel fet de ser el raonament un dels processos matemàtics importants que
remarquen, així com també per la forma en que enfoca la capacitat matemàtica en
cadascun dels tres processos descrits.
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RESULTATS A ESPANYA I A LES ILLES BALEARS

En aquest capítol es presentaran els resultats de diferents proves d’avaluació exter-
nes avaluant els resultats de les Proves PISA 2012 i 2015, i seguidament les proves IAQSE.
La finalitat d’aquesta secció és fer-se una idea dels nivells que assoleixen els alumnes
de l’estat espanyol concretament amb la competència del raonament i argumentació,
juntament amb els diferents nivells de rendiment en matemàtiques. Aquests nivells
que podrem observar ens serviran per poder realitzar l’experiment que es vol dur a
terme.

3.1. Què s’avalua a les proves PISA?

Seguint el marc teòric presentat al capítol 2, la següent llista de categories de contin-
gut es va utilitzar a PISA 2015 per satisfer les demandes del desenvolupament històric,
la cobertura de l’àrea de coneixement de les matemàtiques, els fenòmens subjacents
que motiven la seva evolució, i la reflexió sobre les principals àrees dels currículums
escolars. Aquestes quatre categories caracteritzen el conjunt de continguts matemàtics
que són bàsics per a la disciplina i il·lustren les àrees generals de contingut que orienten
l’elaboració de les preguntes de la prova a PISA 2015:

Canvi i relacions

Espai i forma

Quantitat

Incertesa i dades

Les preguntes seleccionades per a PISA 2015 es distribueixen entre les quatre ca-
tegories de contingut, com mostra la següent taula. L’objectiu quan s’elabora l’estudi
és aconseguir una distribució de les preguntes referent a la categoria de contingut,
que proporcioni una distribució de les puntuacions el més equilibrada possible, ja que
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totes aquestes àrees de coneixement són importants per als ciutadans constructius,
compromesos i reflexius.

Categoria de contingut Percentatge de puntuació
Canvi i relacions 25%

Espai i forma 25%
Quantitat 25%

Incertesa i dades 25%
Total 100%

3.2. Evolució segons els resultats de les proves PISA 2012 -
PISA 2015

En aquesta secció es presenta un resum de les dues darreres publicacions referents
als resultats de les Proves PISA dels anys 2012 i 2015 respectivament. Aquests resultats
són molt semblants en els dos casos, ara bé, obtenim més informació amb PISA 2012 ja
que va ser quan es va aprofundir en la competència matemàtica.

3.2.1. PISA 2012

Els resultats de PISA es presenten per mitjà d’una escala que s’ha elaborat emprant
una forma generalitzada del model de Rasch descrit per Adams, Wilson i Wang al
1997. A l’article [13] s’explica que s’ha creat una escala per a cada una de les àrees
de coneixement de les tres àrees (lectura, ciències i matemàtiques) amb una mitjana
de 500, i una desviació típica de 100 entre els països de la OCDE, el que significa que
dues terceres parts dels alumnes d’aquests països varen obtenir entre 400 i 600 punts.
Aquestes puntuacions representen nivells de comptetència a una determinada àrea de
coneixement.

La següent taula ens mostren els resultats de l’anàlisi del rendiment de l’alumnat
matemàtiques avaluada en l’estudi PISA 2012.

Mitjana Error Típic Extrem inferior Extrem superior
Illes Balears 475 4,8 466 485

Espanya 484 1,9 481 488
Mitjana OCDE 494 0,5 493 495
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Figura 3.1: Puntuacions mitjanes a les proves PISA 2012 per països i comunitats autò-
nomes amb interval de confiança del 95%

Ala figura 3.1. s’observa que la puntuació de les Illes Balears (475) està per davall
la mitjana d’Espanya però aquesta diferència no és estadísticament significativa. La
puntuació d’Espanya (484) està per davall de la mitjana de l’OCDE (494) de forma
estadísticament significativa i per davall de la mitjana de la UE (489) però aquesta
diferència no és estadísticament significativa.

A més de la competència general i les quatre subàrees de continguts matemàtics,
detallats els resultats desglosats al document [14] es varen avaluar també tres escales
adicionals descriptives de la competència matemàtica, basades en processos matemà-
tics: formular, emprar i interpretar, que es poden observar a la figura 3.2.
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Figura 3.2: Escales adicionals descriptives de la competència matemàtica

La distribució en funció dels tres processos matemàtics en les Illes Balears segueix
una tendència similar al conjunt d’Espanya. Els resultats més satisfactoris els trobam al
procés d’interpretació, amb percentatges per damunt de la Unió Europea (UE). En els
processos d’utilització i formulació, Espanya i les Illes Balears, es troben amb percen-
tatges per davall de la UE.

Pel que fa al raonament, seria l’escala "Emplear", on podem observar els diferents
resultats de caire mundial, sembla que estan els resultats una mica equilibrats. Ara bé,
si ens fixam a la part inferior, podem veure que quasi totes les comunitats autònomes
de l’Estat Espanyol es troben per davall de la mitjana europea i de la mitjana de l’OCDE.
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Així i tot s’ha de remarcar que la comunitat de les Illes Balears, encara que es trobi per
sota de la mitjana, és la més equilibrada amb l’escala d’emplear de les tres avaluades.

3.2.2. PISA 2015

La següent taula ens mostra els resultats de l’anàlisi del rendiment de l’alumnat en
matemàtiques avaluada en l’estudi PISA 2015 [15].

Mitjana Error Típic Extrem inferior Extrem superior
Illes Balears 476 6,3 464 489

Espanya 486 2,2 482 490
UE 493 0,8 491 494

Mitjana OCDE 490 0,4 489 491

Les puntuacions d’Espanya (486) i de les Illes Balears (476) estan per davall la
mitjana de l’OCDE (490) i la mitjana de la UE (493), amb diferències estadísticament
significatives en tots els casos.

Pel que fa a la part internacional, si s’observa el gràfic de l’annex A els països amb
puntuacions més altes en matemàtiques són Singapur (564), Japó (532), Corea del Sud
(524) i Suïssa (521). Pel que fa al nostre estat, Espanya obté una puntuació mitjana en
matemàtiques de 486, 4 punts menys que la mitjana de l’OCDE (490) i 7 punts per sota
del total de la UE (493).

El rendiment dels alumnes espanyols està, amb un 95% de confiança, en l’interval
de 490 a 496 punts. De manera que els resultats d’Espanya no es diferencien significa-
tivament dels de Federació Russa (494), Suècia (494), França (493), Regne Unit (492),
República Txeca (492), Portugal (492), Itàlia(490), Islàndia (488), Luxemburg(486), Letò-
nia (482) i Lituània (478), ja que els intervals de confiança d’aquests països coincideixen,
almenys en part, amb el d’Espanya.

Quant a les comunitats autònomes espanyoles, amb l’ampliació de mostra en totes
elles, les puntuacions més elevades en matemàtiques corresponen a la Comunitat de
Navarra (518), Castella i Lleó (506), La Rioja (505) i Comunitat de Madrid (503), que són
significativament superiors a la mitjana del conjunt dels països de l’OCDE (490).

Com s’ha explicat anteriorment, la definició dels nivells de rendiment de les àrees
avaluades en l’estudi PISA exerceix un paper clau per interpretar i valorar els resultats
dels alumnes, ja que en ella s’estableixen els coneixements que han de tenir per aconse-
guir cadascun dels nivells descrits, així com les destreses necessàries i les tasques que
han de realitzar per resoldre els problemes plantejats.

3.2.3. Descripció dels nivells de rendiment en matemàtiques

La descripció dels nivells de rendiment es correspon amb la dificultat de les pre-
guntes o ítems adaptats a cadascun dels nivells. Aquests nivells són els mateixos per un
any o altre que s’haguin realitzat les proves PISA. En matemàtiques s’han establert sis
nivells de rendiment extrets a aquest treball del document [14], que són els següents:
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Nivell 6. Desde 669,3 punts.

• En el nivell 6 els alumnes saben formar conceptes, generalitzar i utilitzar
informació basada en recerques i models de situacions de problemes com-
plexos.

• Poden relacionar diferents fonts d’informació i representacions i traduir-les
entre elles de manera flexible.

• Posseeixen un pensament i raonament matemàtic avançat.

• Poden aplicar el seu enteniment i comprensió, així com el seu domini de les
operacions i relacions matemàtiques simbòliques i formals i desenvolupar
nous enfocaments i estratègies per abordar situacions noves.

• Poden formular i comunicar amb exactitud les seves accions i reflexions rela-
tives als seus descobriments, interpretacions, arguments i la seva adequació
a les situacions originals.

Nivell 5. Entre 607,0 i 669,3 punts.

• Saben desenvolupar models i treballar amb ells en situacions complexes,
identificant els condicionants i especificant els supòsits.

• Poden seleccionar, comparar i avaluar estratègies adequades de solució de
problemes.

• Poden treballar estratègicament utilitzant habilitats de pensament i raona-
ment ben desenvolupades, així com representacions adequadament rela-
cionades, caracteritzacions simbòliques i formals, i intuïcions relatives a
aquestes situacions.

• Poden reflexionar sobre les seves accions i formular i comunicar les seves
interpretacions i raonaments.

Nivell 4. Entre 544,7 i 607,0 punts.

• Poden treballar amb eficàcia amb models explícits en situacions complexes
i concretes que poden comportar condicionants o exigir la formulació de
supòsits.

• Poden seleccionar i integrar diferents representacions, incloses les simbòli-
ques, associant directament a situacions del món real.

• Saben utilitzar habilitats ben desenvolupades i raonar amb flexibilitati amb
certa perspicàcia en aquests contextos.

• Poden elaborar i comunicar explicacions i arguments basats en les seves
interpretacions, arguments i accions.

Nivell 3. Entre 482,4 i 544,7 punts.

• Saben executar procediments descrits amb claredat, incloent aquells que
requereixen decisions seqüencials.

• Poden seleccionar i aplicar estratègies de solució de problemes senzills.
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• Els alumnes d’aquest nivell saben interpretar i utilitzar representacions
basades en diferents fonts d’informació i raonar directament a partir d’elles.

• Són capaços d’elaborar breus escrits exposant les seves interpretacions,
resultats i raonaments.

Nivell 2. Entre 420,1 i 482,4 punts.

• Saben interpretar i reconèixer situacions en contextos que només requerei-
xen una inferència directa.

• Saben extreure informació pertinent d’una sola font i fer ús d’un únic model
representacional.

• Poden utilitzar algoritmes,fórmules, procediments o convencions elemen-
tals.

• Són capaços d’efectuar raonaments directes i interpretacions literals dels
resultats.

Nivell 1. Entre 357,7 i 420,1 punts.

• Els alumnes saben respondre a preguntes relacionades amb contextos que
els són coneguts, en els quals està present tota la informació pertinent i les
preguntes estan clarament definides.

• Són capaços d’identificar la informació i dur a terme procediments rutinaris
seguint unes instruccions directes en situacions explícites.

• Poden realitzar accions òbvies que es dedueixen immediatament dels estí-
muls presentats.

3.3. Avaluacions de diagnòstic de l’IAQSE - ESO 2013-2014

La finalitat d’aquesta avaluació diagnòstica és obtenir informació per millorar els
processos d’ensenyament i aprenentatge en el marc de les competències bàsiques. S’ha
de destacar que la principal utilitat de les avaluacions de diagnòstic que realitza l’IAQSE
és la reflexió i l’anàlisi dels resultats, per part dels centres, amb la finalitat de millorar-ne
el funcionament, els processos d’ensenyament i aprenentatge, i el grau d’assoliment de
les competències bàsiques previstes en el currículum. Els resultats són puntuacions
sobre 100, l’anàlisi dels ítems i l’Informe de resultats de centre han de servir per donar
suport i complementar el procés d’autoavaluació de cada centre.

Durant el curs 2013-2014, amb el suport de l’Administració educativa, s’avaluaren,
a 2n d’ESO, dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua
anglesa, castellana i catalana) i la competència matemàtica. Al document [1] tenim
l’Informe executiu dels resultats descrits, d’on s’extreuen les dades següents.
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3. RESULTATS A ESPANYA I A LES ILLES BALEARS

3.3.1. Distribució de l’alumnat i descriptors del nivell de competència

Al següent gràfic es presenta el percentatge d’alumnes compresos entre els diferents
nivells definits a l’escala TRI del document anterior citat a la secció 6.4., que suposen
sis graus d’assoliment de la competència (molt baix, baix, intermedi baix, intermedi,
intermedi alt i alt). Aquest gràfic representa l’escala TRI al complet, encara que el
present treball tracti més concretament de la competència de raonament i prova.

Figura 3.3: Percentatge d’alumnat de 2n d’ESO de les Illes Balears per graus d’assoliment
de la competència matemàtica

De l’escala anteriorment citada, es selecciona únicament aquelles que són del nos-
tre interès per el nostre estudi, i així tendriem una escala TRI només per la competència
de raonament i prova.

Nivell 1 - 325 punts TRI

Extreuen informació d’una taula de freqüències que requereix realitzar una ope-
ració numèrica

Nivell 2 - 421 punts TRI

Identifiquen informació que s’extreu de gràfiques de funcions lineals que reque-
reix trobar l’antiimatge d’un valor.

Nivell 3 - (Nivell de consolidació) - 519 punts TRI

Resolen problemes de proporcionalitat directa amb nombres fraccionaris.

Resolen problemes d’operacions amb nombres enters

Resolen problemes senzills de proporcionalitat inversa.

Resolen problemes en què s’ha de calcular la superfície d’un rectangle.
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3.3. Avaluacions de diagnòstic de l’IAQSE - ESO 2013-2014

Identifiquen entre diverses gràfiques de funcions lineals aquella que compleix
una condició donada implícitament.

Identifiquen entre diverses gràfiques de funcions lineals aquelles que tenen un
determinat punt d’intersecció.

Identifiquen la gràfica que s’ajusta a una relació creixent.

Nivell 4 - 616 punts TRI

Identifiquen la gràfica que s’ajusta a un enunciat donat.

Nivell 5 - 724 punts TRI

Resolen problemes en què s’han de comparar percentatges, fraccions i proporci-
ons de quantitats.

Plantegen una equació per resoldre un problema de certa dificultat.

Troben l’expressió algebraica que representa un enunciat referit a una situació
quotidiana.

Resolen problemes d’equacions de primer grau d’una certa dificultat.
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4
PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA

COMPETÈNCIA DE RAONAMENT I

DEMOSTRACIÓ

Després d’haver analitzat els resultats en les diferents proves externes, i haver
comprovat la dificultat que tenen els alumnes en la competència de raonament i de-
mostració, es vol fer una sèrie de propostes que podrien millorar aquesta competència
a l’aula d’educació secundària. Les propostes aniran dirigides per a alumnes de nivell
de 3r i 4t d’ESO, amb la corresponent argumentació i demostració a cada una d’elles.

4.1. Treball de l’argumentació: WODB

Les tasques WODB ("Which One Doesn’t Belong?"que es poden traduir com "QUin
És L’Intrús?", QUELI) tenen un plantejament inicial simple: es presenten quatre imatges
i es demana localitzar quina d’aquestes no comparteix amb les altres un atribut que sí
que tenen en comú les altres tres. La característica fonamental d’aquestes propostes
és que les quatre situacions plantejades poden ser susceptibles de ser considerades
intruses depenent de certs criteris que cal explicitar.

En aquest cas, a l’article [16], presentat per David Obrador i Cecilia Calvo, s’explica
com mitjançant exemples d’aquest tipus de tasca i la seva implementació a l’aula,
tant de primària com de secundària, com a activitats que conviden als alumnes a
reflexionar, deduir, comunicar i defensar els seus raonaments matemàtics en relació a
blocs temàtics diversos.

Davant aquest recurs de millora de la capacitat del raonament, on d’aquesta manera
podem observar el raonament que tenen els alumnes referents a problemes o situcions
similars a les exposades als articles i llibres anteriors. Com ja hem vist als diferents
marcs teòrics que hem estudiat en aquest treball, el raonament està poc valorat i això
fa obtenir una mancança per part dels alumnes en aquesta competència. És per això
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4. PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA COMPETÈNCIA DE RAONAMENT I DEMOSTRACIÓ

que aquest conjunt d’activitats, ens poden ajudar a una millora per part dels alumnes
amb la competència i per part dels professors amb més diversitat de propostes a classe.

4.1.1. Història i evolució

Aquest tipus de tasques, tenen una gran repercusió darrerament a les xarxes socials
com Twitter, i també amb la seva pàgina web http:\wodb.ca, creada per Mary Bouras-
sa al març del 2015, de recent creació pel que fa com a eina de mètode per a la docència.
La idea de crear aquesta pàgina s’inspira en el treball previ de Christopher Danielson,
autor del llibre Which One Doesn’t Belong? [17].

Ara bé, al document [16], explica que els seus orígens no són tan recents si no
que tal vegada prové ja de publicacions de l’any 2010 al llibre "Maths for Mums and
Dads"[18] escrit per Mike Askew i Rob Eastaway, com així també a l’any 2012 un repte
publicat al Creamat [19], referent a la geometria. Per altra banda, remarca els objectius
que porta QUELI a les aules i la gestió que s’en fa, com així també variacions que es
poden proposar a partir d’aquestes tasques.

4.1.2. Exemples de tasques per a alumnes

Aquestes tasques no només poden treballar amb coneixements matemàtics, sino
que també es poden emprar amb altres àmbits com art, música... A continuació s’expo-
sen alguns exemples extrets de la web http:\wodb.ca de diferents blocs de continguts
i cursos que es poden presentar i d’altres d’invenció pròpia que es podrien proposar
com activitats de classe per a diferents nivells.

El primer tema que tracten a la pàgina web és el de les formes, on hi presenten
gran varietat de problemes per posar a la pràctica. Els continguts principalment són
àrees, volums, formes, cossos, figures..., encara que també hi ha present algun exemple
de formes d’objectes de la vida real.

Figura 4.1: Imatges extretes de la web www.wodb.ca

Formes de dues i tres dimensions.

Relacionar àrees, volums, segments de construcció o propietats de les figures de
tres dimensions.
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4.1. Treball de l’argumentació: WODB

El segon bloc que es presenta són els nombres. L’abast de propostes en aquest
cas és molt ampli i sempre es podrien relacionar amb menor dificultat. Els continguts
pricipals són els de nombres, fraccions, geometria....

Figura 4.2: Imatges extretes de la web www.wodb.ca

Nombres representats en diferents formes com fraccions i percentatges, per
trobar relacions entre ells.

Mesura d’angles, tant positius com negatius, i amb radiants o graus convertir els
negatius a positius, saber si dos angles són els mateixos...

El tercer bloc tracta de gràfics i les seves respectives funcions. Les funcions repre-
sentades és el pricipal contigut que s’hi pot trobar i el curs en que es pot presentar
aquest tipus de problema ja es trobaria a 4t d’ESO o batxillerat.

Figura 4.3: Imatges extretes de la web www.wodb.ca

Imatge que es podria relacionar amb tipus d’assímptotes, domini,...

Gràfics amb possible estudi de recorregut, màxims, mínims,...

El darrer bloc està destinat a problemes incomplets. Es proposen a la web de tal
manera que els visitants de la mateixa poden trobar diferents solucions vàlides. D’altra
banda, també hi ha la possibilitat d’enviar una creació pròpia i s’avalua per a una
posterior publicació en cas de ser correcta.
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4. PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA COMPETÈNCIA DE RAONAMENT I DEMOSTRACIÓ

Figura 4.4: Imatges extretes de la web www.wodb.ca

Raons trigonomètriques de diferents angles. Esbrinar quina opció es podria optar
per a que fos un intrús al mateix moment

Paràboles molt semblnt al gràfic anterior, esbrinant també quin podria ser un
altre d’aquests intrusos.

4.1.3. Exemple de creació pròpia

La creació d’activitats de l’estil que proposa Mary Bourassa, poden ser de diferent
dificultatdepenent del nivell al que es vulgui presentar l’activitat. Anem a veure un
exemple bàsic de creació pròpia d’aquest tipus de problemes.

Figura 4.5: Exemple de creació relacionada amb el bloc de nombres

El contigut que es vol treballar a aquesta activitat són els nombres, les seves propie-
tats i operacions entre ells... Els nombres tots són germans i a la vegada intrusos, per
quin motiu?

El nombre 703 és l’únic que no és divisible per 5.

El nombre 235 és l’unic que no té la xifra 0.
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4.2. Treball de les demostracions

El nombre 910 és l’unic nombre no senar.

La suma de les xifres del nombre 105 no sumen 10.

4.2. Treball de les demostracions

A part de la proposta anterior per a la millora del raonament a les aules, també hi
pot haver altres vies que poden ajudar als alumnes a millorar aquesta competència a la
ESO. En aquest cas es poden establir dos tipus de treball a classe de manera individual
o en grup. Aquestes dues propostes es poden distingir com:

Treballar amb les demostracions de manera intuitiva

Treballar amb les demostracions de manera visual

Aleshores, aquestes dues propostes poden ajudar als alumnes a realitzar treball en grup,
veure altres raonaments dels alumnes i posssibles visualitzacions o intuicions que ells
mateixos per si sols no veuen. Vegem alguns exemples de cada una d’elles.

4.2.1. Treballar amb les demostracions de manera intuïtiva

Com exemple que es pot observar en aquest altre tipus per a la millora del raona-
ment, obtenim un problema que es pot trobar al document [6]. Aquest problema es va
plantejar a alumnes de cinquè de primària on una de les alumnes va ser molt coherent
amb la resposta. Vegem aquí el problema proposat als alumnes:
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4. PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA COMPETÈNCIA DE RAONAMENT I DEMOSTRACIÓ

L’activitat tracta de que els alumnes expliquin a un company seu que no ha pogut
anar a classe, com farien les combinacions de 3 cubs un damunt l’altre, amb dos colors
diferents, i quines possibles combinacions tendria a fer. El raonament de l’alumna
Steffie ha estat molt clar per a que ho entengués la seva amiga. Exposa de manera
molt ben raonada que agafa un dels colors i es regeix per aquell color per fer les altres
possibles combinacions. Així a la graella que ella el·labora, exposa a la part de dalt cada
condició que hi pertany a aquella columna de cubs de colors, i la resta l’omple de cubs
blancs. Així demostra que només té 8 possibles combinacions i ho explica de manera
senzilla, coherent i molt ben raonada.

Aquest problem podria tenir altres variants per treballar a classe com tenir més
colors per triar, que la combinació dels cubs sigui de més quantitat o condicinar els
colors veïns si estn permesos o no.

4.2.2. Treballar amb demostracions visuals

Una altra manera de treballar el raonament a classe és realitzant demostracions
visuals, tant de forma individual com en grup. El nivell de les demostracions sempre
dependrà del seu grau de millora. Vegem uns quants exemples de demostracions
visuals, i com es podrien treballar a l’educació secundària.

Quadrat d’una suma

Com podem demostrar el resultat del quadrat d’una suma? Aquesta proposta es
podria dur a terme a 3r o 4t curs d’ESO. Vegem el cas en que sigui (a +b)2 = a2 +b2 +
2∗a ∗b trobat al document [20].
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4.2. Treball de les demostracions

És fàcil deduir que l’àrea total del quadrat és: (a +b)2. Ara bé, si es descomponen
les superfícies per separat, es tenen fins a tres diferents:

a2

b2

a ∗b

En aquest cas tendrem que la suma de les 4 regions, dues d’elles iguals, és la superfície
del quadrat complet. Per tant, com es sap d’un inici que l’àrea és (a +b)2, es té que:

(a +b)2 = a2 +b2 +2∗a ∗b

De la mateixa manera es faria el procés per demostrar el quadrat de la diferència
[20].

La de suma per diferència, (a +b)× (a −b), seria també d’aquest grup de treball,
encara que seria possible que fos una demostració amb un grau més de dificultat
a l’hora d’entendre-la [20].

Suma geomètrica

Una altra demostració interessant és la suma d’una sèrie geomètrica. Es sap que la
fórmula de la suma geomètrica és,

∞∑
n=k

an = ak

1−a
, per a tot a ∈ [0,1),k ∈ Z

essent k el nombre natural en el que comença la suma. Fet així es proposa que es
demostri que, la suma d’infinits termes té valor 1

∞∑
n=1

1

2n = 1
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Això vol dir que sumant els termes de la successió { 1
2 , 1

4 , 1
8 , ...} ens doni 1 de resultat? Ara

bé, els alumnes de secundària no coneixen el símbol
∑

a aquests cursos, i per tant seria
una manera de complicar-los de cara a entendre de primer moment el problema amb
claretat. És per això que amb la il·lustració següent es pot veure fàcilment com s’obté
el resultat anterior, simplement donant un requadre en blanc i que els alumnes ho
demostrassin de manera ilustrada, o tal vegada per poder explicar tot el procés, que
poguessin veure un altre exemple similar explicat pel professor. Aquesta demostració
s’ha trobat a [21].

Figura 4.6: Imatge recollida de [21]

Explicació del problema: a la imatge es pot veure com 1
2 és la meitat de l’àrea del

requadre de costat 1, com 1
4 és la meitat de la altre meitat del quadrat, i així succes-

sivament. Realitzant aquesta divisió un nombre infinit de vegades arribam a tenir el
quadrat sencer, on la seva superfície total és 1.

La pregunta inicial del problema podria ser ”poden infinits nombres sumats ser un
nombre finit?”
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• De la mateixa manera es podria demostrar suma dels inversos de potències de 4,
entre d’altres possibles demostracions:

Fórmula matemàtica a demostrar:

∞∑
i=1

1

4i
= 1

3
amb i ∈Z

Figura 4.7: Imatge recollida de [21]

A partir d’aquest tipus de treball per a la millora a l’aula, es poden realitzar mol-
tes activitats i propostes a classe d’una gran varietat de demostracions. Un exemple
d’un bon recull de demostracions és [22] la Tesi del professor Ayerim Patria Herrera
Castillo de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, PRUEBAS VISUALES Y SU
USO DIDÁCTICO, separades en quatre blocs diferents com són nombres, geometria,
desigualtats i, mosaics i sèries. En aquest document es pot observar el nivell que es pot
assolir amb aquest tipus de treballs, que fins i tot poden ser de coneixements de nivell
universitari.
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4.3. Estudi de la creació de les definicins

Un model que es podria seguir per a treballar a l’aula seria el de C.Alsina, conegut
com Què és un Trianpen? Aquest tipus d’activitat fa que l’alumne raoni de manera
lògica, per arribar a un moment determinat, oferint una definició del que realment li
demanen a l’activitat. L’exemple d’en C.Alsina, C. Burgués i J. Giménez, és el següent:

Figura 4.8: Activitat Què és un Trianpen? (1994)

Vist aquest exemple d’activitat que es pot dur terme a l’aula, el professor podria
crear altres activitats similars, amb el grau de dificultat desitjat per part del professor i
de la disponibilitat de temps.
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4.3. Estudi de la creació de les definicins

4.3.1. Proposta de millora invenció pròpia. Què és un cirinout

Aquest és un exemple d’activitat de creació pròpia, del tipus abans vist seguint
l’esquema d’en Claudi Alsina, i que es podria dur a terme a un nivell de 3r o 4t d’ESO. El
nom de la figura, cirinout, és degut a cir de cercle, in de a dins i out de a fora. El nivell
de dificultat es baix amb aquest exemple, però batxillerat i/o nivell universitari el grau
de dificultat podria augmentar de manera exponencial.

L’activitat quedaria presentada de la següent manera:

Els alumnes podrien anar explicant i remarcant que:

1. No és un cirinout si el cercle es troba dins el triangle.

2,3. En canvi, si que ho és si està a fora del triangle.

4,5,6 Segueix les mateixes normes anteriors.

7. Si el cercle és tangent extern amb la hipotenusa, no és un cirinout.

8. Però tangent extern als catets, com al cas 2), si que és un cirinout.

9,11. És cirinout si és tangent interior als catets del triangle. No pot ser tangent a
la hipotenusa.
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10,12. No és cirinout si interseca algun dels costats.

Per tant, els alumnes haurien de concloure que:
”És un cirinout si el cercle es troba a fora del triangle o si és tangent únicament a

algun dels seus dos catets.”
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5
EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL

D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

A partir dels resultats i el marc teòric presentat, es planteja un experiment sobre el
nivell d’assoliment de la competència del raonament per a alumnes de 3r d’ESO seguint
una de les propostes del capítol anterior. La intenció és avauar el nivell d’assoliment de
l’alumne i si estaria als resultats dels programes PISA i IAQSE.

5.1. Disseny de l’experiment

El disseny del nostre experiment està realitzat per poder avaluar el raonament i
argumentació dels alumnes amb les proves que se’ls presenta. L’estil emprat és el que
s’ha expliact a la secció 4.1 amb el model WODB.

5.1.1. Descripció de la prova

L’experiment consta de dues proves, que s’han de respondre de forma anònima, i
amb la intenció que es realitza de manera coherent i amb criteri per part de l’alumne.

El primer cas pertany al bloc de nombres, i concretament a decimals i fraccions.
Amb això s’intenta obtenir diferents resultats d’exclusió de cadascun d’ells en ser un
problema relativament de dificultat mitjana.

El segon cas pertany al bloc d’àlgebra, en la secció de Successions numèriques. És
possible que aquest cas representi un petit grau de dificultat respecte a l’altre cas, no
obstant això ha de ser de menor dificultat trobar com a mínim una resposta correcta
per a cada opció.

Els fulls de les proves que els alumnes han realitzat tenen el següent format:

Imatge de la prova sobre la qual han d’argumentar els motius per els quals alguna
de les opcins és l’intrús entre les quatre possible.
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5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

Quatre requadres cada un d’ells amb la seva lletra pertinent, per poder posar els
motius per els quals opinen quin és l’intrús.
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5.1. Disseny de l’experiment

Figura 5.1: Imatge agafada de la web www.wodb.ca

A la prova 1 s’ha escollit el bloc de nombre i fraccions. Temari assequible a 3r d’ESO i
que hauria de ser d’una dificultat menor per als alumnes.

Figura 5.2: Imatge agafada de la web www.wodb.ca

A la prova 2 s’ha escollit el bloc d’àlgebra, concretament amb successions. Temari
que està establert pel currículum de les Illes Balears, amb un cert criteri de dificultat
més elevada que la prova 1.
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5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

En cada cas establirem una llista per avaluar cada prova que considerem oportuna
a un nivell de 3r d’ESO, per poder obtenir uns resultats idònis al nostre estudi.

Per poder fer un bon estudi per a aquest nivell, la llista es compon d’un sol nivell per
a cada imatge que ha d’avaluar-se. Amb això, se sumen les diferents respostes correctes
i traiem la mitjana d’entre elles.

El procés s’ha realitzat d’aquesta manera amb la finalitat de poder oferir un més
ampli marge de resultat per a cada alumne i només diferenciant entre els qui hagin
pogut raonar més respostes correctes i no la dificultat de com han tret les mateixes. Per
tant, com podem observar a continuació, s’obtenen 8 possibles respostes a cada una
de les proves. Aleshores, per avaluar els alumnes, ho farem de la següent manera:

1. Es llegiran totes les respostes dels alumnes, i les que coincideixin amb les es-
tablertes en el nostre criteri de l’estudi, seran les que rebran la puntuació d’1
punt. Les incorrectes per un motiu o altre, formaran part del posterior estudi que
farem.

2. Les respostes incorrectes no penalitzen a l’alumne.

3. Les respostes correctes que no estan en el nostre criteri de l’estudi, seran puntua-
des amb 1 punt, com una altra resposta correcta més.

4. Les puntuacions mitjanes de cada prova establiran a l’alumne a un nivell de
raonament per el nostre estudi.

5. Les respostes incorrectes pel motiu que sigui, ens serviran per poder fer l’estudi
més exhaustiu sobre els coneixemnts i manera de raonar per part de l’alumne, i
més concretament l’origen del problema que tenen els alumnes.

Llista avaluadora per a la prova 1

Casella a)

1. El resultat no és major a 0.1

2. És l’unic que a simple vista no es pot treure la fracció

Casella b)

1. És una fracció reductible

2. Menys de dues xifres a la part decimal

Casella c)

1. Representat amb diagrama de sectors (figura) i no amb nombres

2. Únic resultat periòdic

3. Cap de les seves xifres és un 5

Casella d)

1. El resultat de la fracció és més gran que la unitat
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5.1. Disseny de l’experiment

Llista avaluadora per a la prova 2

Casella a)

1. Única seqüència en que es repeteix un nombre

2. Única amb nom propi de persona (Fibonacci)

Casella b)

1. No té cap nombre senar

2. La seqüència mai tendrà el nombre 1

Casella c)

1. Té un nombre negatiu si només prenem el que veim a la prova

2. No té cap nombre parell

Casella d)

1. Successió decreixent i no creixent com les altres

2. Seqüència amb nombres consecutius

5.1.2. Mostra/individus

Per poder realitzar la prova s’ha accedit a obtenir una mostra d’alumnes de la matei-
xa comarca i a ser possible de la mateixa població. En aquest cas s’obté la confirmació
de quatre centres de Manacor i, per tant, els alumnes poden estar a un mateix nivell de
coneixements només pel fet de viure a la mateixa població, on aquest element és impor-
tant per els resultats que es poden obtenir. Els centres que han participat a l’experiment
són: Col·legi Sant Vicenç de Paül, IES Mossèn Alcover, Col·legi La Salle de Manacor i
Col·legi Sant Francesc d’Assís. S’ha escollit el crus per l’experiment després de obtenir
una major disponibilitat per part dels centres, ja que era interessant realitzar la prova a
3r d’ESO o a 4rt d’ESO, i la balança ha decidit per aquell curs amb més disponibilitat
d’horaris. Tal vegada, pel fet de que fos la darrera setmana del curs actual, ha fet que hi
hagi hagut una disponibilitat menor a la esperada pel centres, però també s’ha de tenir
en compte l’ajuda per part dels centres per poder realitzar l’experiment en el moment
en que ens trobam.

Pel que fa al nombre d’alumnes que han realitzat la prova, han estat un total de 114
alumnes repartits de la següent manera segons la taula 5.1:
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5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

Taula 5.1: Alumnes participants de cada centre

Col·legi Sant Vicenç de Paul 22
IES Mossèn Alcover 42

Col·legi La Salle de Manacor 29
Col·legi Sant Francesc d’Assís 21

5.2. Resultats

En aquesta secció s’estableixen quatre blocs diferenciats de l’estudi realitzat. D’un
inici es realitza un estudi breu dels resultats obtinguts referents a puntuacions i detalls
a tenir en compte segons les respostes dels alumnes. Es segueix amb exemple de
respostes dels alumnes que surten del contexte, i les que són errònies tant per motius
d’argumentació com també per motius de comparació.

5.2.1. Resultat de les proves establertes

Entre tots els alumnes, es té la possibilitat de tenir un raonament diferent segons
l’edat de l’alumne, ja que no és el mateix el raonar amb 14 anys que amb 16, havent
après conceptes d’un nivell superior, o saber raonar d’una manera més clara i precisa.
És per això que en la prova, s’opta per saber l’edat que tenien els alumnes, i així saber
si els resultats de l’estudi podien alterar-se respecte a l’edat de cadascun. Els resultats
van ser els següents:

Taula 5.2: Nombre d’alumnes segons les edats

14 anys 15 anys 16 anys
54 51 9

D’altra banda es sap que actualment hi ha centres docents que tenen hores de
suport o ajuda en el mateix horari lectiu, per als alumnes amb dèficit d’atenció, o que
simplement, necessiten un reforç extra per poder estar a un nivell similar al de la classe.
En aquest cas estudi va ser una de les opcions que es donava a respondre per part
de l’alumne, però no va haver-hi sort i cap alumne de 3r d’ESO dels quals van poder
participar, era necessitat de tal reforç escolar.

Una altra de les opcions que havien de marcar era si actualment estaven repetint
aquest curs actual, d’aquesta manera es pot saber si un alumne repetidor podia o no
obtenir millors resultats que uns altres que no estiguessin repetint curs. En total es
va obtenir 5 afirmacions que repetien curs, i per ser un nombre tan inferior respecte
als alumnes participants a les proves,d’un primer moment es va pensar en eliminar
aquests alumnes, però es va trobar una curiositat respecte a les respostes donades pels
alumnes tenint a veure amb haver reptit o no el curs.

Per tant, l’experiment és basat amb la totalitat dels alumnes que han realitzat la
prova sense excepció alguna. Vegem llavors quina qualificació tenen actualment els
alumnes aquest curs vigent en l’assignatura de matemàtiques, diferenciats per sexe.
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5.2. Resultats

Figura 5.3: Sexe i nota dels estudiants

A aquest diagrama es pot observar el sexe dels alumnes i la nota mitjana que han
tret en aquest curs. En color blau obtenim el resultat de les alumnes i en vermell dels
alumnes. S’observa una clara semblança pel que fa a quantitat d’alumnes amb notes
similars segons el sexe fins que assoleixen la mitjana d’un 6. Després, uns resultats una
mica millors per part de les noies amb les notes superiors a 6 de mitjana del curs.

A continuació vegem els resultats obtinguts amb la primera de les dues proves. Amb
els resultats anteriors s’hauria de veure una mica de diferència amb el següent gràfic
ja que si tenim que les noies tenen les mitjanes superiors amb un nombre més elevat
que els nois, amb els resultats de les proves que han realitzat, també s’hauria de veure
aquesta petita part de millor puntuació.

Els resultats del següent gràfic són:

Nota mitjana 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
Femení 2 3 13 19 13 10 0 1 0
Masculí 0 4 16 6 12 8 2 2 1

Les respostes avaluades com a correctes reben la puntuació d’1, de tal manera que,
quan s’observen les notes mitjanes de cada prova, solament els que hagin arribat a la
puntuació d’1, són els que han respost bé quatre de les vuit possibles respostes que
haurien de raonar. En aquest aspecte, llavors, establim una mitjana rigorosa per obtenir
com un raonament apte aquells alumnes que aconsegueixin la mitjana d’1 punt en
cada prova.

En aquesta primera prova, el sexe femení està més compactat quant a respostes es
refereix. Tenim un total de 24 alumnes igualant o per sobre de la mitjana d’1 punt. Però
també observam un gran nombre d’elles, 19 concretament, a les portes d’arribar a una
mitjana apta.
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D’altra banda, els alumnes de sexe masculí, raonen d’una manera similar tots
aquells que poden igualar o sobrepassar la mitjana d’1 punt, però en canvi, obtenim un
resultat sorprenent on un 31% d’ells, solament han arribat a raonar correctament dues
respostes bàsiques de vuit possibles.

Nota mitjana 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
Femení 0 3 6 10 17 21 6 0 0
Masculí 3 1 6 18 7 10 5 1 0

En la segona prova, s’observa a la taula la semblança amb els resultats de la primera
prova fins que arriba a la nota de tall d’1 punt. A partir d’aquí es veu una diferència i no
referent al davallament de la mitjana dels nois, si no per altra banda, la gran millora
de les respostes donades per les noies, on ara un 70% assoleixen una puntuació igual
o major a 1 i, a la prova 1, només hi arribaven un 38%. La sorpresa ha estat el resultat
final obtingut, creient que aquesta prova de successions seria d’un grau de dificultat
més elevat que la prova de fraccions.

Què podem dir de la mitjana general dels alumnes entre les dues proves juntes?

El següent gràfic mostra què passaria si els alumnes obtinguessin una nota mitja-
na com a avaluació amb les dues proves juntes. Les puntuacions de la part inferior
del diagrama ens indiquen la mitjana tenint en compte les 16 possibles respostes que
podrien haver raonat. És per això que únicament, seria suficient veure com a partir de
la mitjana d’1 punt, el nombre d’alumnes va disminuint considerablement, i més en els
nois que en les noies.

Figura 5.4: Sexe i nota mitjana general dels avaluats
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Nota mitjana 0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875
Femení 0 2 0 0 4 7 8 13
Masculí 0 0 0 2 6 10 5 11

Nota mitjana 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.625 1.75 0.875
Femení 7 11 7 4 0 0 0 13
Masculí 5 2 4 1 3 2 0 11

En el nostre criteri d’avaluació, haurien d’haver-se obtingut uns resultats més
elevats en respecte a alumnes per sobre de la mitjana d’aprovats. No obstant això, aquest
treball és, especialment per demostrar, que el raonament matemàtic va en declivi en el
nivell d’ensenyament secundari i és ara, a continuació, on podrem observar exemples i
les mancançes que tant volem remarcar d’aquesta competència matemàtica.

5.2.2. Exemples de respostes

Una vegada realitzada la prova per part dels alumne si una posterior valoració per
poder treuren els resultats de les mateixes, ha estat oportú, a causa del que han raonat
els alumnes de fer un breu mostruari de divereses respostes, ja sigui per ser totalment
errònies pel seu argument, o ara bé curioses per no tenir cap sentit amb el que digui.

Exemple de respostes certes inesperades

Tenint en compte les fraccions en forma irreductible, únicament 1 persona va donar
aquesta resposta:

Referent a la mateixa graella de la Prova 1, totalment certa l’opció per la qual era l’intrús
el primer requadre.
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5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

Respostes errònies per la no unicitat d’intrusisme

A l’hora de sumar xifres, no sabem si es refereixen al nombre sencer com a 20 o com
a un 2 i un 0. en aquest cas, 21 si que és divisible per 3, però a l’apartat b) seria 45 ò 9,
que són divisibles per 3 i a l’apartat d) el resultat és 9, per tant, no hi ha una única opció
d’intrús per aquesta afirmació.

Aquesta opció no és vàlida, ja que podem sumarde la primer fracció 1+20=21 que tam-
poc és múltiple de 5.

Respostes errònies per falsa argumentació

Fracció de 0.05 que és 1
3 ? I l’explicació tampoc s’entén realment que vol dir l’alum-

ne.

El procés del producte que comenta l’alumne de la fracció 2
3 és erroni. 2 × 3=6. Tampoc

ens serveix de res aquest raonament.

Mai serà un nombre negatiu cap d’ells ja que són fraccions de signe positiu.

Segur que l’alumne volia dir que no estava simplificada del tot la fracció 20
25 , però no és
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de cap manera aceptable confondre "derivada"amb "reductible o simplificada".

En aquest cas hauria de dir, l’únic que no es pot dividr per 5 l suma de tots els seus
nombres. Però apart de ser erronea per agument, també ho seria per la no unicitat de
la condició exposada, ja que el requadre a) que donaria 21 tampoc és divisible per 5.

La simplificació ja està feta, i no és 6
9 , no està argumentat correctament. D’altra banda,

la graella d) també està simplificada, per tant no seria bona opció aquesta argumenta-
ció.

No es repassen el que escriuen i per tant, no té cap sentit. Cap de les dues respostes
raonades són correctes.
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Respostes errònies sense sentit d’eliminació

Passar totes les graelles a fracció simplificada, si que tendriem la a) com a denomi-
nador major, però això no ens diu que sigui motiu per eliminació.

La suma de les xifres de qualsevol de les 4 opcions dona un nombre senar. No ens
serveix per eliminar la opció a).

D’acord amb l’argumentació, però no té cap es sòlid per a ser motiu d’eliminació de la
graella c).
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Resposta model

Entre tots els resultats dels 114 alumnes, ens va cridar l’atenció el fet d’un d’ells.
Repassant les respostes es va poder observar que els raonaments que havia exposat
l’alumne eren tots correctes de manera clara i precisa a la Prova 1. A la segona prova
va tenir una argumentació incorrecta d’entre totes les que va escriure. El detall va ser
quan es va observar que l’alumne aquest curs 2018 ha repetit 3r ESO i que la seva nota
mitjana de curs és un 3.
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5.3. Anàlisi dels resultats

En aquesta secció s’analitzaran els resultats obtinguts d’una manera més detallada,
tant per la resposta donada per l’alumne per si existeix un problema de coneixement
correcte de la matèria de matemàtiques o bé, si per altra banda, són respostes errònies
i que un nombre considerable d’alumnes hagui pensat com opció vàlida.

Remarcar que entre tots els alumnes, s’han obtingut un total de 40 requadres deixats
en blanc, que si sabem que en total hi havia 8 requadres per alumne i han respot les
proves 114 alumnes, fa un total de 912 requadres per emplenar. Aquests 40 requadres
en blanc, suposa un 4.4% del total dels requadres sense resposta.

5.3.1. Estudi analític de les respostes obtingudes

L’estudi de les respostes obtingudes s’ha realitzat englobant totes les respostes
d’etre tots els alumnes i veure aquelles que no estan assolides com pensam que si hi
haurien d’estar, i poder treure conclusions al respecte. A l’annex, es poden trobar les
taules de les respostes dels diferents centres que han col·laborat amb l’experiment.

Respostes certes de la prova 1

Entre totes les respostes de la primera prova, com a respostes correctes s’han obtin-
gut les següents per part dels alumnes i, on a l’annex B es pot observar les respostes
de cada centre per separat. Els punts a destacar de la taula de respostes certes que es
troba a la pròxima pàgina són els següents:

La resposta predominant del requadre a) és troba amb un 90,35 % com a total
dels alumnes que l’han escrita com a vàlida. Ara bé, és l’unica resposta clara
i evident per ells ja que les següents pràcticament no han estat pensades pels
alumnes.

La resposta correcte principal que pensam que haurien d’haver donat a la b)
era que la fracció no estava simplificada. Doncs només un total de 41,23 % dels
alumnes l’han escrita, molt per davall des resultats que eren d’esperar.

En aquest cas, per a la graella de l’opció c) tenim una part correcte i una altra de
decebuda. Pel que fa a l’opció de com a resposta "és un diagrama de sectors /
representat amb gràfic i/o dibuix"té una totalitat d’un 87,72 % de freqüència com
a resposta per part dels alumnes. Però, d’altra banda, era per al nostre criteri la
solució de "el resultat és un nombre periòdic", evident i que hauria d’estar de les
que més incloses com opcions vàlides, ido ha passat tot el contrari ja que només
ha obtingut un 36,84% d’aparició entre les solucins dels alumnes.

La opció com a resposta més evident era que hi havia coma resultat un nombre
més gran que la unitat. Dncs aquesta quasi ha arribat al 50% de l’alumnat, però
s’ha quedat amb un discret 47,37 % com a resposta seleccionada vàlida, molt per
davall de les nostres expectatives de solució.
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Respostes errònies de la prova 1

D’entre totes les respostes errònies que s’han donat per part dels alumnes, que en
són 89 de diferents, n’hi ha que realment es repeteixen una mica més del que hauria de
ser. S’han seleccionat per tal de poder veure quin és el problema amb aquetes respostes,
i a l’annex C, es pot observar totes les respostes incorrectes i la freqüència de cada una
d’elles. Comentar que hi ha un total de 160 repeticions de respostes errònies, que això
pertoca a un 1.4 respostes per a cada alumnes de manera incorrecte de la pova 1.

Respostes certes de la prova 2

Entre totes les respostes de la segona prova, s’obtenen les següents que en són
vàlides i, on a l’annex D observam les respostes de cada centre per separat. Els punts
a destacar de la taula de respostes certes que es troba a la pròxima pàgina són els
següents:

Pe que fa a la primera resposta de totes, es veu que està remarcada amb color
groc, pel motiu de tan sols obtenir un 51.75% com a respostes correctes per part
dels alumnes. Pràcticament es pensa que hauria d’haver estat molt més gran el
resultat obtingut, i pot ser degut a no fixar-se bé amb la graella.

La més donada com a certa a la opció b) és dir que tots els nombres són parells, o
a que els altres requadres hi ha ombres parells i senars, o únicament senars. EL
resutat d’un 76.32% és satisfactori fins a un cert punt.

En el requadre c) es tenen dues opcions que es repeteixen més donades com a
respostes correctes. La primera és veurer que hi ha un nombre negatiu a l’inici
de la seqüència. Aquesta resposta la consideren un 80.7% dels alumnes. D’altra
banda tenim la resposta vàlida dient que tots els nombres són senars, on un
66.67% dels alumnes l’han posada a la seva prova. Es pensa que aquesta segona
resposta podria haver tengut una mica més de protagonisme.

A la opció d), la més clara i evident resposta era que la successió és decereixent.
Un total de 81.51% dels alumnes l’han tenguda en compte, encara que pot ser
gaire bé hauria pogut arribar al 95% o una mica més.

50



5.3. Anàlisi dels resultats

51



5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

Respostes errònies de la prova 2

D’entre totes les respostes errònies que hi ha per part dels alumnes, que en són
44 de diferents, s’ha realitzat el mateix procés de veure quina d’elles es repeteixen
més sovint. Tenir en compte que aquelles remarcades en color vermell són les que
corresponen a com va la seqüència de la sèrie i com s’arriba als següents nombres de
la mateixa; aquestes respostes són totalment incorrectes i tot remarcar que estaven
avisats que no havien d’escriure com es trobaven els termes ni cap resposta per l’estil.
A l’annex E, es pot observar totes les respostes incorrectes i la freqüència de cada una
d’elles. Comentar que hi ha un total de 295 repeticions de respostes errònies, que això
pertoca a un 2.59 respostes per a cada alumnes de manera incorrecte de la pova 2.

5.3.2. Argumentació i comparació

Pel que fa als raonaments que han donat els alumnes, s’obtenen respostes que
utilitzen un raonament incorrecte per haver comparat amb les altres graelles, o bé un
raonament d’argumnetació que és incorrecte. Per quin motiu passa això?

Si s’observen les respostes errònies tant de la prova 1 com de la prova 2 que tenim
a C i E respectivament, s’observa que la majoria de les respostes són invàlides per
mal raonament d’argumentació. La majoria d’elles no s’expressen amb llenguatge
matemàtic correcte, i si ho fan, són embuioses i no els podria entendre qualsevol alune.
El que preten aquesta activitat és ser precís amb les respostes i que qualsevol pugui
entendrerles. D’altra banda, el fet de que hi hagui tantes respostes amb mancança de
conceptes d’argumentació, ens diu que hi ha un problema greu amb l’ambit matemàtic
a aquest curs i sobretot per part dels professorat.

Pel que fa a la comparació, fixem-nos que per donar respostes comparen amb altres
requadres, però si únicament troben un d’ells que ja no els compleix la condició, ja
posen la que ells pensen com correcte. Aquest cas, es pot pensar que no s’ha entès
l’activitat tal i com es volia tant pugui ser per no haver entès quan s’explicava com per
haver estat una explicació una mica dificultosa d’entendre per els alumnes.
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5.4. Crítica amb el disseny de la prova

5.3.3. Fets i incidències

Aquest treball ha estat realitzat amb una finalitat, veure el rendiment de raonament
matemàtic dels alumnes en dues proves, seleccionades al seu nivell segons el currícu-
lum de les Illes Balears, que haurien d’haver impartit els professors en classe per ser
temes bàsics dels seus blocs.

Les dades ens desvetllen per si sols que el nivell de raonament està per sota del
que hauria de ser segons el nostre criteri establert per a aquest estudi. Per això, s’han
seleccionat algunes respostes curioses per part dels alumnes, pel fet de no haver-les
pensat com a solució en el nostre criteri d’avaluació, i que podrien ser vàlides en alguns
casos com veurem a continuació.

Fets remarcables

Temari: Un dels problemes que va haver-hi en un centre era que una de les
classes no havia donat a cap moment del curs el temari bàsic de successions, con-
cretament per exemple explicar que eren o trobar terme general, eines bàsiques
del tema. Els alumnes, van respondre a aquest bloc amb evasives i sense ganes
de fer la prova per no tenir coneixement del tema.

El motiu que va donar el professor va ser per falta de temps, ara bé, la sensa-
ció que vaig tenir durant tot el temps en aquesta aula d’alumnes, era que es
perdia molt temps per falta de redreça del professor i d’educació dels alumnes
respectivament.

Educació: Els alumnes esmentats anteriorment no van acabar la prova, i per tant,
la seva primera part que van realitzar no s’ha tingut en compte per a l’estudi, ja
que una condició era que fessin les dues proves, i els resultats de la segona podia
alterar l’estudi influint el seu estat d’ànim i menyspreu en aquest moment. Es va
optar per abandonar la prova i que seguissin amb la seva classe.

Reponsabilitat: Els professors es van declinar totalment fora de la prova, deixant
als alumnes al meu càrrec com si jo fos el professor. En cap moment jo vaig
sol·licitar l’estar sol, simplement van sortir de la classe, i van tornar just abans
d’acabar.

5.4. Crítica amb el disseny de la prova

Els resultats obtinguts per part dels alumnes en certa manera poden estar relacio-
nats amb l’exposició i preparació de la prova que han de realitzar. Està clar que quan
un alumne fa una prova amb qualificació, aquella prova ha d’estar el més ben explicat
possible sense haver-hi opcions a malentès, ja que la intenció és que la prova es realitzi
en silenci i de forma individual. És per això que la falta de pràctica amb preparar coses
per a alumnes i possiblement la confiança de no haver coincidit mai amb ells, s’hagi
pres la prova més de manera lúdica i passa temps possiblement per alguns alumnes
quecom a prova sèria per fer un estudi sobre el seu nivell de raonament.
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5. EXPERIMENT SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

5.4.1. Millores que es podrien aplicar

Referent a les manacances que es poden veure quan ja s’han duit a terme les
diferents proves i als diferents centres, tenim una visió més oberta d’aquelles errades
comeses i que es podrien solucionar per a pròximes situcions similars i així aconseguir
una millor organització i prestació/atenció per part dels alumnes.

La prova no hauria de ser anònima, per així el professor poder-ne fer ús, si li fos
necessari com a nota extra. D’aquesta manera aconseguim una millor atenció i
dedicació dels alumnes.

El professorat hauria d’estar present en tot moment i així garantim serietat i
coordinació a l’aula.

Preparar les proves a un nivell bàsic d’explicació. Ajudarmos d’altres nins de la
mateixa edat per poder corregir errades o manera d’expossar-ho, i així anar als
centres amb unes proves més segures i ja passades per un punt de vista del nivell
que pertoqui.
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Aquesta treball ha tractat sobre el raonament dels alumnes de secundària amb la
finalitat de poder trobar una explicació al poc desenvolpament de la competència del
raonament i argumentació al nivell d’ESO i Batchillerat. Pel fet de poder assolir un marc
més gran de resposta a davant aquesta finalitat, s’ha duit a terme l’experimet al nivell
de 3r d’ESO, arribant així a veure com passen els alumnes al següent curs, i d’aquí ja
deduïr quin és e problema de la mancança que hi pugui haver amb les matemàtiques
del Batxillerat.

Les dades estudiades i analitzades dels diferents programes establerts com PISA,
NCTM, o el de la Generalitat de Catalunya, posen en manifest que a les Illes Balears
i més concretament a la població on pertanyen els centres, que és d’on s’han tret els
resultats, es troba per sota d’un nivell que ja no és dels més alts que pugui haver pel
que fa a la competència de raonament.

Als resultats s’ha obtingut molt mala argumentació per part dels alumnes, on con-
fonen i uilitzen paraules tan clares com "derivar"per "simplificar", "amunt/avall"per
çreixent/decreixent", "primer nombre"per "xifra significativa", i així algunes quantes
més que es poden veure al full de respostes errònies a l’annex. Dit això, els resultats
parlen per si sols, i reforça encara més el pensament amb el qual es va iniciar aquest
treball, la mancança de raonament dels alumnes de secundària i el motiu pel qual es
trobaven a aquest nivell.

Com a docents és impossible que es canvii únicament per part nostra, sense la
col·laboració del professorat, l’abast del raonament de l’alumne en situacions comple-
xes. Què podem fer per intentar millorar d’alguna manera aquest aspecte? Doncs la
resposta és al capítol 4 d’aquest treball. Aquesta proposta de tasques com són del model
QUELI, s’haurien d’impartir d’una manera més sovint a les aules, així es tendria una
participació de tots els alumnes, fer-los pensar, raonar al mateix temps i que els altres
companys podrien participar a la vegada opinant sobre aquells raonaments erronis i
els encertets.

La nostra opinió sobre le que s’hauria de fer no és gens apreciable avui en dia, però
si que podem posar-ho en pràctica a qualsevol lloc, fora del centre i per realitzar-ho
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com un joc alternatiu a l’ensenyança extraescolar. Amb això no vol dir que es millori
el raonament matemàtic, però si que es pot millorar l’argumentació matemàtica dels
alumnes, i a partir d’aquí, quan es comença a tenir una competència aceptablement
correcte d’rgumentació, , s’obtindran uns bons resultats en prves com les de WODB o
d’altres de similar dificultat.

Per part de l’experiment, es pot confirmar la falta d’experiència a aquest món de
docència, i quasi segur que a la pròxima vegada que es realitzi una activitat similar a
aquesta, les pautes i les millores hi hauran de ser presents, per tal d’obtenir uns millors
resultats per ser analitzats.

Pel que fa a les coses positives i negatives del treball, es poden remarcar el principal
motiu a cada una d’elles. De la part positiva es pot treure la pràctica establerta i primer
contacte amb alumnes com a classe dirigida, el haver realitzat una prova dissenyada
per un mateix, i que al final és per poder realitzar un estudi interessant i important per
a la progressió de l’alumne amb les matemàtiques.

La part negativa es pot establir amb la falta d’experiència, en aquells detalls que es
nota la falta de contacte amb els alumnes, preparació d’una prova per primera vegada,
dona per suposat raonament o solucions que són impossibles per el seu nivell.

En general el treball pot arribar a tenir un agran importància si es duu a terme amb
una mostra d’individus molt més gran, només que per aquest fet els resultats serien
de gran ajuda per poder posar remei al que s’obingués. Actualment els 114 alumnes
són útils per un petit experiment, però si que estaria bé un anàlisis de tots els alumnes
d’ESO per poblacions o per illes.
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COMUNITATS AUTÒNOMES AMB INTERVAL DE

CONFIANÇA DEL 95%

Puntuacions de les mitjanes per països de les proves PISA 2015. Gràfic poc rellevant
al marc central del treball però si explicat breument els resultats obtinguts dels mateix.
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