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Aquest Treball de Fi de Grau en qüestió té diverses finalitats: en primer lloc, pretén analitzar 

l’educació interdisciplinària, i en quina mesura es pot treballar entre dues àrees com són les 

Matemàtiques i l’Educació Física. A continuació, es proposa l’anàlisi de l’operació de la resta 

tradicional, així com l’han ensenyat al llarg del temps. A més es proposen algunes alternatives, 

que puguin plantejar canvis beneficiosos en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 

l’educació. També es dóna a conèixer una nova metodologia, que és el Moviment OAOA i un 

algoritme que li correspon, que és l’Algoritme del Rocòdrom. Així que es proposen unes 

activitats, perquè es puguin posar en pràctica en un centre escolar i pugui ajudar a determinar 

unes conclusions finals.  

Paraules clau: Matemàtiques, resta, algoritme, OAOA, rocòdrom 

 

 

This work has several purposes. In the first place, it pretends to analyse the interdisciplinary 

education, and at which measure can work between two areas how are the Mathematics and the 

Physical Education. Then, proposes the analysis of the operation of the traditional rest, as well 

as have taught it to us along the time. So proposes some alternatives that can bring beneficial 

changes in the teaching-learning process of education. Also, it announces a new methodology, 

which is the OAOA Methodology and an algorithm that corresponds to it that is the “Algorithm 

of the Climbing Wall”. Therefore, some activities are proposed which can be put into practice 

at a school centre, and can aid at shutting some final conclusions. 

Keywords: Mathematics, rest, algorithm, OAOA, climbing wall  
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. TEMA 

El tema escollit per a la realització del Treball de Fi de Grau es troba relacionat amb dues 

matèries d’estudi, que són les Matemàtiques i l’Educació Física. Es farà ús d’informació extreta 

de la cohesió d’ambdues matèries per investigar en quina mesura es poden coordinar i de quina 

manera es poden analitzar els resultats. D’altra banda, i com a tasca contínua, el treball prendrà 

direcció cap a l’àmbit de l’escalada per a infants, realitzat en els rocòdroms. D’aquesta manera, 

es pretén portar a una realitat diferent i vivencial alguns continguts matemàtics curriculars. 

Mirant el currículum de les Illes Balears, a continuació es troba un llistat dels continguts amb 

els quals, a primera vista, es podrien utilitzar, que són els següents:  

- El bloc 1 (Nombres): numeració romana, ordre numèric, fraccions, divisibilitat, 

operacions, càlcul mental. 

- El bloc 2 (Mesura): sistema mètric decimal, longitud, superfícies, unitats de mesura, 

operacions. 

- El bloc 4 (Geometria): situació en el plànol i en l’espai, angles, coordenades cartesianes, 

figures geomètriques, perímetres i àrees. 

- El bloc 5 (Estadística i probabilitat): elaboració i interpretació de gràfics i paràmetres 

estadístics. 

 

Pel desenvolupament del treball, cal detectar quin és el problema principal, d’on es pretén 

desenvolupar i cercar possibles solucions. El problema principal que es vol resoldre està 

relacionat amb l’enfocament de les matemàtiques en l’educació primària, quin és l’interès que 

es posseeix per aquesta matèria i quina dificultat suposa als alumnes. De manera tradicional, 

les matemàtiques han estat una matèria que els alumnes etiqueten com a difícils d’entendre i 

difícils de realitzar. Així i tot, tampoc entenen el perquè del que fan, ja que no disposen d’una 

justificació, per això acostumen a demanar per a què serveixen les matemàtiques. Normalment 

hi apareixen fórmules que diuen el què s’ha de fer, però no perquè serveixen, es realitzen els 

exercicis per mecanismes i s’inhibeix la reflexió i l’origen. Per aquest motiu sorgeix la 

necessitat d’estudiar l’existència d’alternatives i altres possibilitats que puguin solucionar 

aquesta mancança, i més en concret, les que estiguin relacionades amb les operacions 

aritmètiques de la resta.  
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Així que, a mesura que el treball ha anat agafant forma, el tema principal ha pres direcció 

cap a l’educació interdisciplinària, com s’ha descrit en el primer paràgraf; seguit de la recerca 

d’una nova manera d’efectuar l’operació de la resta, mitjançant el Moviment OAOA i 

l’Algoritme del Rocòdrom, el qual es pretén posar en pràctica en relació a l’escalada escolar en 

els rocòdroms. Així que les propostes que es formularan a continuació intentaran cercar la 

solució amb la coordinació de les matemàtiques amb l’educació física, per veure com poden 

interactuar de manera conjunta i aportar aspectes a l’altra matèria, que una mateixa no pot pel 

seu compte. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓ 

La finalitat acadèmica del treball es basa en el descobriment de noves metodologies i nous 

espais en els quals es puguin treballar els continguts que es donen de manera tradicional. Tot i 

que vivim en un moment de progrés i innovació educativa, basat en l’aprenentatge 

competencial, es pretén investigar si aquest treball es pot transportar en qualsevol àmbit que es 

proposi. Cal destacar, que no s’està discriminant l’aprenentatge dins l’aula, sinó que se cerquen 

alternatives per afegir a aquest procés, de manera que es puguin dur a terme de manera 

simultània. Per això, es vol transmetre en un espai que no s’ha explorat en la seva totalitat, i per 

això no existeix la informació suficient, d’aquesta relació matemàtica-educació física que es 

planteja, com és treballar les operacions de la resta amb l’escalada en un rocòdrom, almenys 

del coneixement que es disposa abans de començar amb el projecte.  

 

Per altra banda, com que és un projecte nou, del qual hi ha poca informació, és complicat 

extreure informació relacionada amb l’escalada. Per això, la primera passa es basa en la relació 

de les Matemàtiques i de l’Educació Física i partir d’aquesta, es proposa la direcció cap a 

l’escalada. Es començarà per una recerca de fonts escrites sobre el tema en qüestió, però amb 

motiu de la falta d’informació escrita sobre aquest, s’usarà la recerca de fonts orals, 

d’experiències personals, de la mateixa posada en pràctica que es pugui dur a terme, entre altres 

coses, perquè faciliti la redacció i l’adequació de la informació, la comprovació de les hipòtesis 

i aclarir les conclusions corresponents.  
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2. OBJECTIUS 

Els objectius que s’estableixen per al desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau, són 

els següents:  

 

- Investigar amb quina mesura es pot treballar l’àrea de les Matemàtiques amb la 

d’Educació Física, a partir de la recerca bibliogràfica corresponent.  

o Quina utilitat pot aportar l’educació entre distintes àrees. 

o Extreure informació de la relació que hi ha entre les dues matèries, mitjançant 

la síntesi de la informació recollida de fonts escrites. 

o Conèixer quins beneficis pot aportar l’esport en l’assimilació de la competència 

matemàtica. 

 

- Conèixer el Moviment OAOA. 

o Aprofundir sobre els orígens i el corrent del Moviment OAOA com una filosofia 

innovadora per a l’ensenyança de l’aritmètica. 

o Descriure i analitzar l’Algoritme del Rocòdrom, així com crear algunes 

propostes que es puguin posar en pràctica.  

 

- Descobrir i experimentar espais nous on posar en pràctica alguns conceptes matemàtics. 

o Cercar alternatives en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les 

matemàtiques. 

o Conèixer noves tècniques de treball relacionades amb els continguts i les 

competències. 

o Analitzar la dificultat d’aquest treball experimental fora de l’aula. 

 

- Desenvolupar una sèrie de continguts matemàtics curriculars amb propostes d’escalada. 

o Pensar, organitzar i planificar algunes activitats per un grup d’infants a un 

rocòdrom. 

o Realitzar l’avaluació adient del treball experimental. 

o Analitzar l’eficàcia del treball realitzat, per descobrir si es poden aconseguir els 

objectius marcats. 
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- Realitzar una intervenció experimental i realista a partir de les activitats proposades. 

o Demanar la participació d’un grup d’infants, en el qual trobem diversos nivells 

d’aprenentatge. 

o Posar en pràctica el treball experimental amb un grup d’infants del CEIP 

Robines. 

o Analitzar quin resultat es podria extreure d’aquest producte desconegut. 

o Comparar els resultats obtinguts en  el desenvolupament de les activitats. 
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3. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL 

TREBALL 

Pel desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau és necessari diferenciar distintes parts. 

Com que no és un tema comú, no hi ha un marc teòric desenvolupat i preparat, així que es 

comença amb una extensa recerca bibliogràfica; segueix per l’estudi i l’anàlisi d’una 

metodologia en concret; l’observació de la posada en pràctica del desenvolupament d’algunes 

tasques en concret, seguint la metodologia descrita; fins a arribar a unes conclusions 

plantejades, per comprovar si la tasca executada s’ha realitzat amb èxit. Per tant, al llarg del 

treball realitzat, hi trobem tant aspectes teòrics com aspectes pràctics, amb les explicacions i 

les anàlisis corresponents de cada apartat. A continuació hi trobem una explicació de com s’ha 

realitzat cada part de la tasca.  

 

En primer lloc, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica per a la tria d’un tema interessant, 

del qual hi aparegués la inquietud de solucionar algun aspecte en concret. Un cop escollit, que 

en aquest cas no estava del tot focalitzat, sorgeix la idea de treballar l’àrea de les Matemàtiques, 

juntament amb l’Educació Física, i més en concret, amb l’escalada escolar. Així que, comença 

la recerca bibliogràfica relacionada amb aquests temes. Al principi, es marquen distints punts 

per a tenir un esquema definit, i després es van desenvolupant tots aquests, que són els següents: 

l’educació interdisciplinària, les matemàtiques i l’educació física, l’escalada escolar i per tant, 

els rocòdroms a les escoles; les operacions de la resta, el Moviment OAOA, l’Algoritme del 

Rocòdrom, i per acabar la pràctica de l’algoritme a un rocòdrom físic. Tota la informació extreta 

s’ha aconseguit a partir de la lectura de distints articles relacionats amb els temes trobats a la 

xarxa, de vídeos extrets de YouTube; a més de llibres de la Universitat, la referència d’altres 

Treballs de Fi de Grau d’anys anteriors, i el contrast amb el Currículum de les Illes Balears.  

 

En segon lloc, hi trobem l’estudi i l’anàlisi del Moviment OAOA. L’estudi s’ha centrat en 

la recerca del seu origen i la descripció del marc teòric corresponent, juntament amb l’anàlisi 

de la seva tasca en l’àmbit escolar. Aquesta informació s’ha trobat en uns vídeos creats per 

Tony Martín, en els quals exposa les inquietuds pel sorgiment d’aquest moviment, i el seu 

desenvolupament corresponent. A més, també s’analitzarà l’Algoritme del Rocòdrom, de 

manera que es pugui comparar amb la manera ensenyada tradicionalment per a l’operació de la 

resta, a més d’altres tipus d’algoritmes i estratègies de la resta. També, es pretén dur a terme la 

posada en pràctica amb un grup de participants, per veure quina influència i quina tasca 
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educativa pot aportar al procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta anàlisi consistirà en la 

preparació d’algunes activitats relacionades amb el tema en qüestió, l’explicació i la realització 

dels exercicis amb un grup de participants, i l’anàlisi de dades i/o de resultats, per veure si les 

informacions, explicacions i tasques resulten eficients.  

 

I per acabar, un cop tota la informació es trobi recollida, s’ajuntarà i es realitzarà un filtre 

per deixar clar quina és la que es necessita per a concloure amb el treball i extreure unes 

afirmacions que puguin descriure quina tasca s’ha realitzat i a quina síntesi educativa s’ha pogut 

arribar. 

 

 

 

 

.  
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4. DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

4.1. MARC TEÒRIC 

4.1.1. L’EDUCACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA 

Ander-Egg, en el seu llibre “La interdisciplinariedad en educación” (2003) exposa cinc tipus 

de pseudo o quasi-interdisciplinarietat, que són els següents. En primer lloc, hi trobem la 

interprofessionalitat, que és una tasca realitzada per un grup de professionals de camps distints 

que treballen junts sobre un mateix objectiu o un mateix problema; implica una cooperació 

interprofessional, i pot derivar o no en la interdisciplinarietat. En segon lloc, hi ha la multi o 

pluridisciplinarietat, en la qual les disciplines que es treballen simultàniament sobre un mateix 

problema, però que no tenen un encreuament disciplinari; cada especialista dóna resposta des 

de la seva pròpia ciència o professió, i la integració de les disciplines és juxtaposada i 

circumstancial. A continuació, segueix la disciplinarietat creuada, que es produeix quan la 

problemàtica d’una disciplina transcendeix a una o altres; és a dir, quan entre distintes 

disciplines, que tenen un objecte d’estudi semblant, se superposen els seus dominis materials. 

Per altra banda, hi trobem la compenetració interdisciplinari, que es produeix quan un 

especialista d’una determinada ciència compta amb la col·laboració d’altres especialistes 

d’altres disciplines auxiliars, que poden enriquir l’estudi central d’una ciència. I per acabar, 

apareix la transdisciplinarietat, que és una perspectiva epistemològica, que pretén esborrar els 

límits entre distintes disciplines, per a integrar-les en un sistema únic, així que cerca un nivell 

màxim d’integració.  

 

Per tant, el tipus que interessa agafar com a model orientatiu és el darrer, la 

transdisciplinarietat, per poder aconseguir una incorporació màxima de coneixements, arribant 

a una integració efectiva. Però cal destacar que també hi trobem pinzellades d’altres tipus 

d’interdisciplinarietat. Si comencem a posar més en pràctica el treball entre distintes disciplines, 

en les quals es treballa simultàniament sobre un mateix problema (tenint encreuaments 

disciplinaris o no), cada una pot aportar uns aspectes que l’altre no pot, així que un conjunt 

d’aquests pot suposar un avançament en el procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu. 

 

Però també està clar que pot suposar alguns problemes, com ara crear distints enfocaments 

en el mode d’abordar la realitat i distintes lògiques de construcció de l’objecte. Així que pot 

arribar al punt de la confusió a l’hora de l’aprenentatge i la interiorització d’informació.  
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D’altra banda, a partir d’aquesta educació interàrea, es crea una fusió de coneixement que 

cerca una qualitat i un aprofundiment més gran en les investigacions científiques, la recerca 

d’un tractament més eficaç per als problemes de pràctica, donar resposta a problemes encara 

més complexes dels que estem acostumats, etc.  

 

D’aquesta manera, Ander-Egg (2003) afirma que si partim de la fragmentació del 

coneixement en branques de sabers autònoms, amb el pas de les ciències independents i 

diferenciades cap a un avançament del coneixement, en el qual es puguin confluir distintes 

informacions en una mateixa, es donarà lloc a la contribució de l’avançament del coneixement, 

i per tant, de l’educació.  

 

Així, amb aquest procés, que es procura establir connexions i relacions dels sabers, en una 

totalitat no dividida i amb un canvi permanent. Aquest tractament integrador dels coneixements 

puntuals exigent un enfocament globalitzador i interdisciplinari. I ens permet començar a 

construir una perspectiva global, que es troba en un moviment de canvi, i no tan fragmentada i 

individualitzada.  

 

Com expressa Bolaños (1991), mitjançant el moviment, els infants poden aprendre i 

aconseguir una millor capacitat de rendiment en totes les àrees de la vida, tant en l’àmbit social, 

intel·lectual, motriu i emocional. Per tant, ajuda a afirmar la necessitat d’incorporar-lo en 

l’educació. Així que, a partir del plantejament d’aquest problema, de la relació entre distintes 

àrees, sorgeix la inquietud del que podria passar si s’ajunten dues matèries, com són les 

Matemàtiques i l’Educació Física.  
 

4.1.2. LES MATEMÀTIQUES I L’EDUCACIÓ FÍSICA 

En primer lloc, cal incidir en la importància que tenen les dues matèries en qüestió, una 

respecte a l’altra. Una de les preguntes que sorgeixen es tracta de si estan preparades per 

treballar l’una amb l’altra, si s’esmenten alguns trets en els continguts o en les competències. 

Per això, a continuació es troba una anàlisi dels dos currículums. 

 

En el currículum d’Educació Primària d’Educació Física de les Illes Balears hi trobem la 

incidència que té amb la competència matemàtica, en la qual exposa el següent:  

“La percepció de l’espai i el temps esdevenen valors preats per poder desenvolupar l’acció 

motriu. Intrínsecament les matemàtiques són ben presents en les nostres sessions (diferents 
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agrupaments, tipologia dels espais -fraccions de l’espai, figures geomètriques...-, velocitat 

de reacció com a resposta a una pregunta matemàtica, càlcul de la freqüència cardíaca, 

mesurament de llançaments, col·locació del material per mides, orientació, creació de 

material...), i l’essència de l’àrea ha de proporcionar noves metodologies per treballar les 

matemàtiques, emprant el joc com a eina lúdica i eix vertebrador per dur a terme, 

transversalment amb la resta d’àrees, la competència matemàtica. Aquest fet provocarà que 

els aprenentatges siguin molt més significatius.” (CAIB, 2014, p.11) 

 

D’aquesta llarga definició, en podem extreure el plantejament que per a dur una bona 

activitat física a l’escola, cal l’ús intrínsec d’aquesta competència matemàtica, que ajuda a 

obtenir una millor organització de les tasques, incideix en l’autonomia de cada un, una 

assimilació més bona dels aprenentatges, i beneficia el treball en grup. Per tant, es pot veure 

una incidència de l’altra matèria en el currículum.  

 

Com exposa Sorando (2012), a un article de la Revista de les Matemàtiques “NÚMEROS” 

exposa que es pot utilitzar l’esport en la motivació dels estudiants, tenint en compte que és un 

fenomen social que atreu la gran part dels alumnes. D’aquesta manera, des del moment en què 

s’estableixen regles, estratègies, moviments, resultats i qualificacions, es parla d’elements 

matemàtics, els quals requereixen comprendre millor el tema en qüestió. 

 

Per tant, com Sorando (2012) exposa a continuació, en molts aspectes de l’Educació Física 

hi trobem el llenguatge de les Matemàtiques. 

“Pero hay otras matemáticas que sí podemos encontrar en el deporte. El lenguaje 

matemático, a su manera, a veces es usado en contextos deportivos. Los terrenos y 

materiales de competición, así como los circuitos, son geométricos. Los pronósticos entran 

en el campo de la probabilidad. Las trayectorias y estrategias recurren a las gráficas y a los 

cálculos. La toma de decisiones en la competición, a veces casi instantánea, es una auténtica 

situación de resolución de problemas cuyas alternativas podemos estimar, analizar y discutir 

desde las matemáticas. Por último, los resultados son números que podemos interpretar; 

que a veces hay que aproximar; y con los cuales se calcula para hacer las clasificaciones.” 

(p.1) 

 

Per això, si s’incorporen aquestes situacions, anàlisi de dades i problemes a la pràctica diària 

de l’aula, es podrà arribar a aconseguir, per una part atreure els participants a cultivar una actitud 
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més analítica i el gust per la precisió de fets quotidians. I per altra banda, obrir la mentalitat de 

les matemàtiques a altres temes d’actualitat i relacionats amb l’activitat física, amb l’ús de dades 

reals i fiables. 

“Una vez conocidos los resultados de las competiciones, cuando llega el momento de 

establecer la clasificación final, los criterios cambian según deportes y se producen 

situaciones que invitan al estudio numérico. Conocer las repercusiones de adoptar un 

criterio u otro constituye un buen aprendizaje para que el alumnado no reciba pasivamente 

las cifras en otros contextos.” (Sorando, 2012, p.19) 
 

Però, per altra banda, si es mira el currículum de les Matemàtiques, no hi trobem incidència 

d’una Educació Física directa, no es fa cap esment a la repercussió que pot tenir l’activitat física 

en aquesta àrea. Així que si es volen cohesionar, s’han d’introduir ambdues de manera gradual 

i successiva a la línia del currículum, perquè no surti del que s’ha establert.  

 

Per això, cal incidir en els beneficis que pot comportar l’educació física a nivell cognitiu. 

Està clar que en primer lloc, l’educació física posseeix el moviment físic i corporal de manera 

intrínseca, encara que també s’ha de tenir present tota la tasca psicològica i cognitiva que 

necessita. Com exposen Serrano, Azofeifa y Araya (2008) a l’article “Aprendizaje de las 

matemáticas por medio del movimiento: una alternativa más de la educación física”, les 

primeres experiències dels infants amb les matemàtiques es donen mitjançant el moviment i els 

jocs, entenent el coneixement matemàtic com una eina bàsica per a la comprensió de la realitat 

que viuen. És per això que s’ha d’aprofitar aquesta educació motriu, no només en les sessions 

d’Educació Física, sinó que s’ha de permetre incorporar-les en altres àmbits.  

“Es por esto que el maestro no tiene porqué limitar la educación de motriz de sus alumnos 

a la sesión de educación física, si puede prolongarla a otros momentos de la jornada escolar 

y bajo la perspectiva de otras materias curriculares tal como se ha dicho anteriormente ya 

que la educación física también puede ofrecer numerosas aportaciones a otras áreas de la 

educación infantil.” (Serrano et al., 2008, p.4) 

 

Com s’ha mencionat en la introducció, mitjançant l’anàlisi del Currículum de Matemàtiques 

de les Illes Balears, s’ha fet un sondeig sobre quins temes es podrien treballar les dues àrees 

conjuntament (mesura, estadística, geometria, etc.). D’aquesta manera, s’han plantejat les 

diverses opcions i s’ha decidit treballar l’aritmètica, i més en concret, l’algoritme de la resta. 

Així que a continuació, es dóna pas a l’anàlisi d’aquest algoritme, seguit de l’estudi d’un 
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moviment matemàtic en concret, que és el Moviment OAOA, que després es pretén cohesionar 

amb l’àrea d’Educació Física, i poder realitzar una intervenció innovadora i interessant.  

 

4.1.3. L’ALGORITME DE LA RESTA 

El que es vol exposar a continuació és que no només hi ha una manera de restar, sinó que 

n’hi ha molts tipus d’algoritmes que són necessaris que es descobreixin. Totes aquestes formes 

es poden dividir en dos grans blocs: el primer, en el qual s’acostuma a “llevar” una quantitat a 

una altra; i el segon, on es troba una distància o una diferència entre dos nombres. 

 

En el document formulat pel Claustro del Colegio Aguamansa en el 2002 anomenat 

“Anàlisis y reflexión sobre el manifiesto del Colegio Aguamansa en contra de los Algoritmos 

Tradicionales de las Operaciones Aritméticas (ATOA)”, s’exposa que l’ensenyament i 

l’aprenentatge d’aquests algoritmes tradicionals han deixat de ser útils per la societat mundial 

del segle XXI, ja que només s’utilitzen en els centres escolars, i no aporten ni desenvolupen 

cap habilitat cognitiva que pugui millorar el raonament lògic i matemàtic.  

 

Des de temps enrere, s’ha ensenyat des d’una manera tradicional, que no inclou cap tipus 

de justificació, sinó que s’ha de fer perquè s’ensenya així i prou. Per això, s’ha de començar a 

plantejar si aquesta és la millor manera d’abordar el problema. O si a través de la pràctica de 

distints algoritmes i estratègies, es pot assimilar la informació d’una manera més eficient. 

També, cal destacar, que com més tipologies es coneguin per plantejar la resta, així com 

qualsevol altre tipus d’operació, es podran ensenyar més maneres respectant els distints ritmes 

d’aprenentatge que comporta cada infant, entenent que cada persona en sigui expert d’una 

d’aquestes tipologies, i la pugui dominar.  

 

Així doncs, al CEIP Mestre Vicent Artero (2017), expliquen que hi podem trobar dos tipus 

de resta: la resta sense portar i la resta portant. Per començar, cal dir que la resta és llevar una 

certa quantitat a una altra que ja disposem. Per exemple, si tenim una caixa de 5 bolles i en 

volem extreure 2, ens queden tres bolles dins la caixa. Per tant: 5 – 2 = 3. 

  

D’aquesta manera, des de ben petits s’ensenya a restar amb els dits. Per exemple: “si tenim 

9 dits, 5 a una mà i 4 a l’altre, i volem restar 5 dits, quants dits ens queden? Així que, amaguem 

els 5 dits d’una mà i contem els que ens queden a l’altra, que en queden 4. I per tant, 9 – 5 = 

4”. 
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Per a la resta sense portar, s’ha de col·locar el subtrahend a baix del minuend, de manera 

que coincideixin les unitats a la mateixa columna. Tot seguit, es resta cada columna per separat, 

començant per les unitats. I per acabar, s’escriu el resultat de la resta davall cada columna. Per 

exemple: 38 és el minuend i 15 el subtrahend, de manera que es col·loca el 38 a dalt i el 15 a 

baix. Es comença restant la columna de les unitats (de 5 a 8 en van 3), per la qual cosa 8 – 5 = 

3, i s’escriu el 3 davall la columna de les unitats. De la mateixa manera es fa amb la columna 

de les desenes (d’1 a 3 en van 2), i això significa que 3 – 1 = 2, i s’escriu el 2 davall aquesta 

columna. El resultat de restar 38 – 15 és 23.  

      
Imatges extretes del blog de matemàtiques Smartick 

En canvi, per a la resta portant, primer de tot s’ha de comprovar que ho és. Es mira la 

xifra de les unitats i si la del minuend (el de dalt) és menor que la del subtrahend (el de baix), 

és portant. Es comença a restar la columna de les unitats, però com que el 2 és menor que el 7, 

no es pot efectuar la resta, així que es “demana” una desena al 3 i s’afegeix al 2 (= 12). A la 

columna de les desenes se’n lleva una (3 – 1) per donar 10 unitats a la columna de les unitats, i 

així ja es pot efectuar aquesta resta. Com que s’ha “demanat” una desena, el nombre 3 es queda 

amb una desena menys (2) i es realitza la resta de la part de les desenes: 2 – 1 = 1. Per tant el 

resultat de la resta és 32 – 17 = 15. 

      
Imatges extretes del blog de matemàtiques Smartick 

Tot això, representa el que la majoria de persones que han passat per l’educació primària 

se’ls ha ensenyat, i a més, el que entraria dins el bloc de “llevar” una quantitat a una altra. Així 

mateix, també és necessari conèixer altres perspectives relacionades amb el bloc de la 

“diferència i/o distància”. A continuació, s’exposen noves metodologies que canvien el punt de 
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vista de l’ensenyament, de les quals es poden trobar estratègies i algoritmes diferents, tant per 

la suma com per la resta.  

 

Com exposen Barba i Calvo (2012), la idea central d’aquest segon bloc que es centra en la 

diferència i/o distància, és la de cercar dinàmiques a l’aula que se centrin en la conversació i en 

la comunicació. Pensen que aquests aspectes són fonamentals, no només en els moments 

inicials d’introduir una activitat, sinó també en el seu desenvolupament. D’aquesta manera els 

alumnes podran aconseguir distintes estratègies per abordar els problemes involucrats en una 

activitat; a més, també podran comparar entre aquestes estratègies presentades de manera 

justificada, i per acabar, podran discutir sobre quina és la millor forma de registrar els 

procediments i de presentar els resultats, per cada un dels alumnes.  

 

Barba i Calvo (2012), també exposen diverses d’aquestes formes, que són les següents:  

- Introducció a la línia numèrica, en la qual es representen els nombres naturals, fins a 

conèixer la LNB (línia numèrica buida), que és la c). S’hi poden representar càlculs 

aritmètics prescindint de la proporcionalitat entre les quantitats representades.  

 
Imatge extreta de la Revista Suma 

- El collar de bolles, una representació manipulativa que sorgeix a partir de l’anterior. Es 

tracta d’un material estructurat en bolles de 5 en 5 del mateix color, fet que permet que 

hi hagi una organització numèrica relacionada amb el caràcter decimal del nostre 

sistema de numeració.  També permet tenir com a referència el nombre 5 en càlculs de 

nombres petits.  

 
Imatge extreta de la Revista Suma 
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- El càlcul saltant sobre la línia. Es poden trobar distintes formes de saltar sobre la línia, 

tant per la suma com per la resta. En aquest cas els alumnes, a partir de la conversa 

hauran de raonar de la següent manera: per la suma “Al 47 li afegeixo 10 + 10 + 10, per 

tant 30 per arribar al 77, després li afegeixo 3, per arribar al 80, i 3 més per arribar al 

83”; o bé, per la resta “Al 74 li trec 50, em queden 24, li trec 4, em queden 20 i, per 

últim, li trec 5 perquè em quedin 15”. 

 
Imatge extreta de la Revista Suma 

Per endinsar-se més en aquest tema, mitjançant la informació extreta del CEIP Isaac de la 

Vega i gràcies a dos docents, Marcos Marrero i Tony Martín, apareix el Moviment OAOA, que 

s’exposa a continuació, i més en concret l’Algoritme del Rocòdrom, que és el que interessa 

analitzar.  

 

4.1.4. EL MOVIMENT OAOA 

El Moviment OAOA és una comunitat virtual, nascuda a les Illes Canàries, formada per 

molts docents d’aula que estan permanentment en un format metodològic d’investigació-acció 

que permet anar generant infinitat d’idees pràctiques per enriquir i reformar el que els docents 

poden millorar fonamentalment, que és la metodologia. Aquest moviment no sols pretén 

renovar els algoritmes tradicionals (ATOA) de les operacions aritmètiques, sinó que engloba 

tots els aspectes que estan relacionats amb aquesta disciplina: numeració, càlcul, mesura, 

geometria, estadística, atzar i probabilitat, resolució de problemes, etc. Per tant, pretén dotar a 

tots els docents d’eines, recursos, idees i tasques d’implementació immediata a l’aula. 

 

El terme OAOA, que significa “Otros Algoritmos para las Operaciones Ariméticas”, fa 

referència als algoritmes. De la Fuente (2018) fa referència al que diu Casos (2017), sobre que 

aquests algoritmes suposen un moviment radical sobre l’ensenyança i l’aprenentatge de les 

matemàtiques, i intenta fer d’aquesta matèria una eina per a la igualtat social, i no un instrument 
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de selecció intel·lectual. Aquest moviment mundial aspira a posar fi a la idea de “les 

matemàtiques no se’m donen bé”. Tot el món està capacitat i apte per a realitzar-les, només cal 

canviar la manera d’abordar-les i la percepció que es té.  

 

Fa uns tres anys, Antonio Ramón Martín Adrián (Tony Martín), un mestre d’Educació 

Primària que treballa en l’Administració Pública a les Illes Canàries; va realitzar una sèrie de 

vídeos progressius en el qual desenvolupava idees relacionades amb l’aprenentatge i 

l’ensenyança de les Matemàtiques, totes recollides des d’uns 20 anys enrere, juntament amb 

distints professionals de la Península i d’Amèrica Llatina. D’aquests vídeos s’ha pogut extreure 

el marc teòric sobre l’origen d’aquest moviment, que el trobem a continuació, i en el qual intenta 

explicar el procés de com treballar amb el canvi a les classes de Matemàtiques a l’Educació 

Primària i a l’Educació Infantil.  

 

Tot va començar l’any 1993, que Martín va ocupar una plaça com a assessor d’ASEP de la 

reforma, per tractar de vendre la LOGSE als mestres i tractar aspectes relacionats amb 

l’educació secundària. Un any després, va assistir a la mateixa conferència, però des del punt 

de vista de l’educació primària i l’educació infantil, ja que creia que la reforma havia de 

començar des dels nivells base. Allà, juntament amb altres professionals, van intentar no voler 

fer els models de tota la vida, pretenien evitar el fet de repetir els models tradicionals de les 

escoles, i per tant, cercar alguna intrusió que els digués com fer les coses d’una altra manera. 

Així que es van dirigir a les llibreries per informar-se de com podien treballar les matemàtiques 

d’altres formes. I es van trobar amb els treballs de “Costance Kamii”, una deixebla de Piaget 

que treballaven a la Universitat d’Alabama, la qual havia tingut experiències a les escoles de 

primària d’Alabama. Així que van començar a llegir aquests treballs i els posaren en pràctica 

al primer curs de l’etapa de primària, fins a arribar de manera escalonada i progressiva al curs 

de sisè, com a prova pilot. A partir d’aquesta experiència, es va realitzar i repetir durant tres 

promocions (de 1r a 6è).  

 

A continuació s’exposen una sèrie de llibres dels quals es van guiar per al canvi del 

moviment. En primer lloc hi trobem “El niño reinventa la arimética”, que els començà a donar 

pistes sobre què no volien i cap on volien anar. En aquest llibre hi ha una primera part que sobre 

els fonaments del constructivisme, i continua amb l’autonomia i els objectius de l’educació 

segons Piaget; que és el que li impacta més i li fa canviar totalment d’idea, en relació amb el 

que ell coneixia. Piaget distingia l’autonomia moral i la intel·lectual; i el concepte contrari que 
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era l’heteronomia (moral i intel·lectual). Deia que el principal objectiu de tot educador hauria 

de ser que l’alumne desenvolupés l’autonomia i arribés a assolir el màxim grau d’aquesta. Un 

fet curiós, d’aquest primer llibre de “El niño reinventa la aritmètica”, que és de l’any 1984, es 

va reeditar l’any 2000, i es va fer una revisió juntament amb una altra mestra. Es van adonar 

que després de tant de temps d’haver escrit aquest llibre, els nins i les nines de primer de 

primària saben moltíssimes més coses del que ella pensava l’any 1984.  

 

Per altra banda, un fet decisiu va ser el relat d’una mestra de matemàtiques, que donava les 

classes d’aquesta àrea des de l’autonomia. A Tony Martín li va impactar tant perquè el seu 

model professional era qualsevol menys el que estava descrivint aquesta mestra. A partir d’aquí, 

va començar a copiar-lo i a traslladar-lo a la seva aula, amb els seus alumnes. I la sorpresa 

d’alguns dies després, d’obtenir alguns resultats, va poder comprovar com es podia observar el 

que deia aquesta mestra al llibre, amb els seus propis alumnes.  

 

A l’any següent, quan va passar a segon, es va centrar en el segon llibre “El niño reinventa 

la aritmética II”, que és per segon de primària. La distribució del llibre és bastant semblant al 

primer: hi ha una part introductòria, dóna molta importància a l’autonomia, i després dóna pas 

a les experiències d’aprenentatge. Quan passa a tercer de primària, es troba amb “El niño 

reinventa la aritmética III”, una altra lectura imprescindible, per a canviar la visió de com 

ensenyar i aprendre les Matemàtiques. En el qual es diu que Piaget va escriure sobre 

l’autonomia als anys 20, i que, 100 anys després, pràcticament aquestes idees no havien arribat 

mai al sistema educatiu.  

 

Altres treballs i llibres que els van servir per saber què podien fer de manera diària i que 

van permetre seguir amb aquest canvi d’idea, són els següents: “Juegos colectivos en la 

educación primària”, “La teoria de Piaget y la educación preescolar”, “El número en la 

educación preescolar”. Així que, aquestes van ser les fonts principals que van fer canviar la 

seva metodologia. “El pensamiento matemático de los niños” d’Arthur Barody, amb 

moltíssimes idees per a la resolució de problemes. “El aprendizaje del calculo” de Remy Brisó, 

amb moltes idees per a treballar les qüestions de tipus numèric. “El calculo en la escuela” de 

Juaquín Giménez i Luisa Girondo, amb moltes propostes per a treballar altres tipus 

d’algoritmes, és a dir, d’operacions i de comptes. I per acabar, “Las matemáticas sí cuentan: El 

infrome Cockcroft”, que es realitzà als anys 80, i constitueix una anàlisi de l’ensenyança de les 

matemàtiques sobretot a la Gran Bretanya, i que aportava idees i nous enfocaments que s’havien 
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de tenir en compte a les pròximes dècades, que moltes d’elles no s’han tingut en compte i se 

segueix fent feina amb l’educació matemàtica de fa 40 anys.  

 

Un altre professor amb una gran influencia en aquest procés didàctic i pedagògic, és José 

Antonio Fernández Bravo. Devers els anys 80 van tenir l’oportunitat de començar a treballar i 

es van trobar amb el treball “Los números en color de G. Cuisenaire” d’aquest autor. Aporta 

idees des de l’etapa infantil a la secundària, sobre conèixer els reglets, començar a sumar i 

restar, les bases, potències, divisibilitat, logaritmes, fraccions, segments, rectilínies, etc. 

Pràcticament es pot treballar totes les matemàtiques de l’educació infantil i primària a partir de 

l’aplicació dels reglets. Però aclareix que no és l’únic material que s’utilitzarà. Als anys 90, es 

va anar generant una gran inquietud per millorar l’educació matemàtica, així que gràcies a 

distintes peticions, José Antonio Fernández Bravo, va reeditar el seu llibre, per la influència 

que tingué. I per acabar, un altre llibre molt important de Fernández Bravo, que ha intervingut 

en la pràctica pedagògica de Tony Martín és “La resolución de problemes matemáticos”. 

 

Totes aquestes lectures, i moltes més, són els que van conformant les idees que després 

treballen a l’aula. A aquest marc teòric, s’han unit moltes altres idees i ganes de fer una educació 

matemàtica millor, de cents de docents de tots els nivells (infantil, primària, secundària i 

universitat), de molts llocs d’Espanya i d’Amèrica Llatina. La seva aportació ha enriquit el 

Moviment OAOA, donant lloc al naixement d’un Moviment OAOA per renovar radicalment 

l’ensenyança i l’aprenentatge de les matemàtiques. A aquest projecte OAOA s’uneixen les 

noves tecnologies, i l’ús adequat d’aquestes per al desenvolupament del raonament lògic i 

matemàtica en el segle XXI.  

 

Per concloure amb aquest punt, cal mencionar els seus potencials principals. En primer lloc, 

apareix el càlcul, pel motiu que es pot trobar una millora immediata en el càlcul mental de tots 

els nivells educatius, des de l’Educació Infantil. Els algoritmes, que doten als alumnes de 

flexibilitat i creativitat numèrica, ja que donen la possibilitat que siguin ells mateixos els que 

creïn les seves pròpies maneres de càlcul, o bé tinguin autonomia intel·lectual per decidir quina 

estratègia és la més òptima. Segueix la calculadora, introduïda com una eina didàctica i 

tecnològica per millorar el càlcul mental i l’estimació, el treball autònom i cooperatiu, 

l’autocorrecció, el treball científic, etc. Fins a arribar als materials manipulatius i les vivències 

matemàtiques, que generen un augment en la motivació i repercuteixen en una millor 

comprensió dels continguts. 
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Alguns dels materials que s’utilitzen són els següents: reglets Cuisenaire, reglets de Mº 

Antònia Canals, blocs multibase (base 10), panell numèric, blocs lògics i etiquetes lògiques, 

policubs, geoplà, tangram, geogebra, instruments de mesura, etc. 

  
4.1.5. ALGORITMES PER TREBALLAR LA RESTA I EL 

DESENVOLUPAMENT DEL CÀLCUL MENTAL  

 

La resta per descomposició 

 
 

La resta pensant 

 
 

La resta per sostracció 

 
 

Mètode per descomposició 

 
 

 

Arrodoniment del subtrahend 

 
 

Estratègia de l’arrodoniment del 

subtrahend 

 
 

Mètode de Carmen Rosa 

 
 

Mètode de Francisco 

 
 

Imatges extretes del dossier “Actividades para trabajar: la resta. 

Otros algoritmes para el desarrollo del cálculo mental” 
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A continuació, s’exposa l’anàlisi d’un dels algoritmes anteriors, que forma part del 

Moviment OAOA, que és l’Algoritme del Rocòdrom, basat en la resta per descomposició 

(primer exemple). A la intervenció que apareix més endavant s’intenta posar en pràctica aquesta 

estratègia, juntament amb l’ús dels reglets Cuisenaire.  
 

4.1.6. L’ALGORITME DEL ROCÒDROM 

Marcos Marrero i Tony Martín expliquen com funcionen aquest tipus d’algoritmes i 

estratègies mitjançant la plataforma de YouTube, en el qual actualitza vídeos amb les 

explicacions del que es fa a cada estratègia, a més d’exemples realitzats amb els seus alumnes. 

En el cas de l’Estratègia del Rocòdrom, ens presenta un parell d’opcions realitzades a distints 

cursos: tercer, quart i cinquè.  

 

En el primer vídeo(1) que s’exposa a continuació, es parla sobre la importància de la 

manipulació en la resta, en la qual es destaca i es diferencia tres fases distintes, basats en la 

mateixa divisió de Bruner. La primera és la fase manipulativa i/o experimental, en la qual 

s’utilitzen els reglets numèrics per representar els nombres en qüestió. La segona, és la fase 

gràfica, on es representen dibuixos. I la tercera és la fase simbòlica, en la qual s’aprèn el 

llenguatge matemàtic escrit. 

 

Depenent del nivell en què es trobi l’infant, es pot decidir quin ordre serà més eficaç en el 

moment de realitzar el procediment de l’algoritme. Si disposa d’uns nivells més baixos per 

realitzar l’operació de la resta, es pot començar per la manipulativa. Amb els reglets es fa la 

composició i després es descarta el número inicial que volíem restar. A continuació es fa la 

representació gràfica i la simbòlica, de manera que es dibuixa i s’escriu, amb l’ordre 

corresponent, al quadern o al full amb les operacions, quin és el procediment a seguir. En canvi, 

si els nivells d’aprenentatge de l’alumne són més alts, es pot començar per la representació 

gràfica i la simbòlica, i després passar a la manipulativa, com a mode de comprovació.  
 

Seguint amb el que exposa Marrero en el vídeo(1), s’exposa l’estratègia del Rocòdrom, que 

pretén dur a terme l’operació de la resta, a partir de la descomposició. Aquest algoritme ajuda 

a entendre la resta com a concepte de diferència. Es parteix de la composició de la quantitat 

inicial proposada, començat per la quantitat que es desitja sostreure, i afegint els nombres per 

arribar a aquest nombre inicial.  
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“Estamos trabajando la composición del número para después meterlo en la resta, una resta 

que hemos llamado “El Rocódromo”, porque va como subiendo, completando el número 

como si tuviera que llegar a la cima que es el número mayor. Después le quitamos la parte 

que nos hemos gastado, perdido, regalado, ahorrado, etc. Bien, entonces tenemos una 

estratègia buena que es primero completar con la pareja del 10, los dieces que faltan y 

completamos el resto del número” (Marrero, 2017). 

 

 
Imatge extreta del dossier “iaio” 

 

A continuació, hi trobem unes pautes de com realitzar el procediment d’aquesta estratègia, 

i obtenir el resultat de la resta per composició, mitjançant dos exemples de la fase simbòlica de 

distintes dificultats. Els exemples de la fase de representació gràfica i la manipulativa es troben 

al punt de la intervenció a l’escola. 

 

EXEMPLE 1 

Es vol realitzar la següent operació, en la qual el nombre inicial té dues xifres: 
 

96 – 38 = ? 
 
En primer lloc, s’ha de deixar clar que es parteix del nombre 38 i que es vol arribar al 96. 

Així que l’ordre de col·locació dels nombres és el següent: primer el nombre que es vol arribar 

(el 96), l’igual, i el nombre del qual partim (el 38). Així que, per ara, s’escriu de la següent 

manera:  

96 = 38 + ........ 
 
A continuació, a partir dels reglets numèrics, o bé del càlcul mental (depenent del nivell en 

què es trobin), hauran d’anar component la suma que es troba a la dreta, per arribar a completar 

el nombre de l’esquerra. Es parteix de la idea que es disposen 38 unitats, al qual s’ha de 
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completar fins a omplir la següent desena, que en aquest cas es tracta d’arribar al 40, així que 

s’han de sumar 2 unitats. A continuació, s’afegeixen les desenes que facin falta (es necessiten 

5 desenes, que són 20 unitats), i per últim es completa el que resta del número en qüestió (6 

unitats):  

96 = 38 + 2 + 50 + 6 
 
Un cop es tingui la composició del nombre inicial, se sostreu el nombre que es vol restar, i 

per tant, es ratlla.   

96 = 38 + 2 + 50 + 6 
  
De manera que la darrera passa, consisteix a sumar els nombres de la composició que no 

estan ratllats, que són el 2, el 50 i el 6. 
 

2 + 50 + 6 = 58 
 

 

EXEMPLE 2 

Es vol realitzar la següent operació, en la qual per augmentar el nivell de dificultat el nombre 

inicial té tres xifres: 
 

233 – 51 = ? 
 

En aquest cas, es parteix del nombre 51 i es vol arribar al 233. Així que es comença amb 

l’ordenació dels nombres: al costat esquerre hi trobem el nombre que es vol arribar (el 233), 

l’igual, i a la dreta el nombre del qual partim (el 51). Així que, per ara, s’escriu de la següent 

manera:  

233 = 51 + ........ 
 

A continuació, a partir dels reglets numèrics, o bé del càlcul mental (depenent del nivell en 

què es trobin), s’ha de compondre la suma que es troba a la dreta, per arribar a completar el 

nombre de l’esquerra. Es parteix de la idea que es disposen 51 unitats, i que s’ha de completar 

fins a omplir la següent desena, de manera que es pugui arribar al 60, així que s’han de sumar 

9 unitats. A continuació, s’afegeixen les desenes que facin falta (es necessiten 4 desenes per 

arribar al 100, que són 40 unitats), s’hi afegeix una centena més i 30 desenes més, per 

aconseguir 230 unitats, i per últim es completa el que resta del número en qüestió (3 unitats):  
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233 = 51 + 9 + 40 + 100 + 30 + 3 
 
Un cop es tingui la composició del nombre inicial, se sostreu el nombre que es vol restar, i 

per tant, es ratlla.   

233 = 51 + 9 + 40 + 100 + 30 + 3 
 
De manera que la darrera passa consisteix a sumar els nombres de la composició que no 

estan ratllats, que són el 2, el 50 i el 6. 
 

9 + 40 + 100 + 30 + 3 = 182 
 

Cal destacar que el fet de ratllar un nombre que es troba a un dels dos termes no és correcte 

matemàticament, ja que no segueix el patró de què significa el símbol igual (=). Per tant, 

una alternativa per millorar aquest aspecte seria encerclar aquest nombre que es vol 

sostreure, així ja es troba marcat d’alguna manera. 

 

Un cop realitzada la fase manipulativa i simbòlica, el que es pretén fer amb la intervenció, 

és introduir una nova fase física, i és la que està relacionada amb l’àrea de l’Educació Física. 

Mencionar que no és una fase de comprensió inicial, sinó de reforç de tot el que s’ha après. 

Aquesta fase consisteix a col·locar el nombre inicial, i per tant el més gran, a dalt de tot d’una 

paret en la qual hi hagi presses físiques, que simulen un rocòdrom; i el més petit a una pressa 

baixa. Després es col·loquen els nombres implicats amb el càlcul de cada exercici, al costat de 

les preses i indicant el camí que ha de formar la via. 

 

Com que es parlen de preses, rocòdroms i vies, és necessari l’exposició de la informació 

sobre aquest espai on practicar l’esport, la qual trobem a continuació.  
 

4.1.7. ELS ROCÒDROMS A LES ESCOLES I L’ESCALADA ESCOLAR 

Què és un rocòdrom? 

Un rocòdrom és una instal·lació preparada específicament per practicar l’escalada amb 

l’objectiu d’evitar haver de desplaçar-se a la muntanya. Està equipada amb preses i 

assegurances. La seva forma i mida són lliures, tot i estar condicionats per la forma de l’edifici 

on s’ubiqui. Són parets, amb preses artificials, adaptades per a la pràctica de l’escalada. El tipus 

de preses que se solen utilitzar en els murs per a les escoles, solen ser de fusta, cantons o preses 
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artificials, per ser les formes més econòmiques per a crear un rocòdrom. A més, es poden 

construir de moltes formes: 

- Estructura metàl·lica i polièster reforçat amb fibra de vidre: panells de resina imitant la 

roca en funció del gust estètic de l’empresa, s’utilitzen a l’exterior 

- Estructura metàl·lica i fusta: la fusta és normalment laminada. A vegades la fusta es 

tracta amb resines i àrids per donar-li una textura més adherent. 

- Estructura metàl·lica i formigó projectat. 

 

També existeixen rocòdroms de competició, que han de complir els paràmetres determinats 

pels organismes competents.  

 

L’equipament més important que han de disposar els rocòdroms, són els següents:  

- Preses. Són objectes de diferents mides, formes i colors, que simulen els suports que es 

poden trobar a una paret a la muntanya. Es fixen a les planxes del rocòdrom amb 

caragols Allen, sovint de mida 8 o superior i es pot variar la seva posició a voluntat, el 

que fa que canviï la seva forma d’ús i que una mateixa presa ofereixi moltes possibilitats 

de dificultat. Els materials de fabricació poden ser resines de polièster, poliuretà o de 

resina epoxídica. 

- Assegurances. La posició de les assegurances ha de seguir el disposat per la norma 

europea, es tracta de plaquetes d’acer inoxidable que s’han d’ancorar mitjançant un 

caragol de la mateixa estructura del rocòdrom. Encara que hi ha molts rocòdroms que 

per la seva altura no en disposen, així que no utilitzen cordes per assegurar-se.  

- Reunions. Les vies solen disposar al final de cadascuna d’una assegurança, formada 

normalment per una anella i un mosquetó d’acer soldat amb tancament de filferro. 

 

Perquè implementar-ho a les escoles? 

L’escalada aporta experiències molt enriquidores en aspectes corporals, psicològics i 

socials. Mitjançant aquesta, els nins i els adolescents arriben a conèixer les seves capacitats 

psicomotrius i es desenvolupen diàriament amb temes com la por, confiança, superació de 

barreres i cooperació. Aquest aprenentatge està enfocat des d’una metodologia lúdica. 

 

El plantejament pedagògic de les classes d’escalada corresponen amb una progressió lògica. 

En els primers cursos es dedica molt més temps i esforç a ensenyar les tècniques bàsiques de 
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progressió, a la presa de contacte amb la realitat vertical mitjançant jocs d’escalada, a part dels 

mètodes de seguretat bàsica. Alguns exemples són: 

o No escalar per damunt dels dos metres sense estar assegurats 

o No escalar per damunt de cap company/a 

o No saltar de la paret, sinó tornar per les preses 

 

El desenvolupament de les sessions comença amb jocs d’escalada, a continuació de pocs 

estiraments. Després es realitzen pràctiques d’escalada tutelades pel professor, no abans sense 

haver protegit la zona de caigudes amb matalassos.  

 

L’ús de les parets i murs del centre escolar suposa la creació d’un espai idoni per a la 

pràctica d’aquesta habilitat, a més d’optimitzar les instal·lacions del centre escolar. Una forma 

de treballar la iniciació a l’escalada és el boulder, per tant, el rocòdrom interior. Aquesta 

activitat implica un desplaçament i una progressió horitzontal sobre la paret, així que: 

- S’evita l’ús de material específic d’escalada, com ara cordes, arnesos, que pot ser 

inassequible per alguns centres escolars. 

- Poden treballar una gran quantitat d’alumnes de forma simultània. 

- Existeix un control major de contingències i es redueix la possibilitat de lesió. 

- Facilita la correcció dels aspectes tècnics i la retroalimentació dels alumnes.  

 

Com exposa Romero (1996), és important destacar els factors que intervenen en l’escalada, 

com ara els quatre àmbits bàsics següents:  
 

FÍSICS I MOTRIUS PERCEPTIUS 

Força 

Resistència 

Flexibilitat 

Velocitat 

Coordinació 

Pressió intradiscal 

Repertori gestual 

Control postural 

Visualització 

Equilibri 

Tacte 

Orientació espacio-
temporal 

Relaxació 

Respiració 

COGNITIUS I PSICOLÒGICS SOCIALS 

Control emocional 

Autoconfiança 

Resolució de problemes 

Socialització 
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Però cal tenir en compte, que també poden aparèixer grans dificultats per disposar de les 

instal·lacions, del material necessari per a la pràctica de l’escalada, la gestió de l’activitat, 

l’aprovació del projecte per part del claustre i del consell escolar, la formació específica del 

professorat, la superfície escalable (normativa del muntatge, gestió, cura...) i el material propi 

per al desenvolupament de l’activitat (cordes, arnesos, mosquetons, peus de gat, etc.) 

 

Beneficis de l’escalada a l’escola 

Per tant, a partir de l’anàlisi d’aquesta informació s’ha pogut arribar a una sèrie 

d’afirmacions, les quals parlen sobre quins beneficis pot tenir la pràctica de l’escalada a les 

escoles:  

- Contribueix a desenvolupar una educació integral de l’alumnat, afavoreix la 

socialització, es creen hàbits saludables, es millora la capacitat d’adaptació a altres 

entorns no coneguts, es desenvolupa l’autonomia i l’autosuperació, etc.  

- Valorar la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques com a mitjà per millorar 

les condicions de salut i qualitat de vida. 

- Realitzar tasques dirigides a l’increment de les possibilitats del rendiment motor, a la 

millora de la condició física per la salut i al perfeccionament de les funcions 

d’ajustament, domini i control, adoptant una actitud d’autoexigència en l’execució. 

- Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportivitat en la 

participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, 

socials i d’habilitat. 

- Aporta el desenvolupament de la presa de decisions, fent que s’agilitzi el seu pensament, 

ja que han d’anticipar-se a les situacions que succeeixin i prendre decisions que els 

permetin avançar de manera correcta. 

- Els ajuda a ser més independents i superar els seus problemes cercant les solucions 

correctes davant els obstacles que es puguin presentar. 

- Els ajuda a superar-se i a guanyar confiança amb ells mateixos, afavorint la seva 

autoestima i contribuint a una concentració i atenció millor. A més, de permetre’ls 

combatre l’estrès, el nerviosisme i l’excés d’energia, afavorint la relaxació. 

 

Per finalitzar amb aquest punt, cal mencionar que en aquest tipus d’espais, es podrien 

treballar una gran quantitat de propostes didàctiques, com ara: mesurar les distàncies entre les 

preses, crear circuits que s’han de realitzar amb un nombre de temps mínim i/o màxim, formular 
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hipòtesis de com es podria arribar a determinades preses; es podrien crear angles, mediatrius i 

bisectrius; es podrien fer maquetes i després transportar-lo del plànol a la realitat, entre moltes 

altres activitats. 

 
4.2. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Per a una possible intervenció, després de l’anàlisi de l’educació entre àrees, del Moviment 

OAOA i  de l’Algoritme del Rocòdrom, es pretén experimentar com es pot traslladar aquesta 

estratègia de la resta amb l’ús d’una paret composta per preses, que simula un rocòdrom, i que 

podem trobar a algunes escoles.  

 

Així que, es proposen una sèrie d’activitats i exercicis perquè es pugui començar a 

desenvolupar als centres escolars. Cal dir que, aquests tipus d’activitats serien més efectius si 

s’ensenyés i es treballés, primer de tot, la composició de la resta dins la programació didàctica, 

perquè després la posada en pràctica amb les preses fos més efectiva i dinàmica. I per tant amb 

l’establiment d’una successió de temps i d’unes sessions organitzades per interioritzar el 

mecanisme d’aprenentatge d’aquest tipus d’estratègies, fet que no es disposa. 

 

 Però a la posada en pràctica que es realitza de la intervenció d’aquest Treball de Fi de Grau, 

cal destacar que és una experimentació, per extreure uns resultats, poder fer una comparació de 

dades i una anàlisi superficial de la tasca realitzada. Així que el procediment per a la posada en 

pràctica és el següent.  

 

4.2.1. INTERVENCIÓ AL CEIP ROBINES, A BINISSALEM 

Per aconseguir una sèrie de dades i poder comentar-les, es demana la participació de quatre 

alumnes del 2n curs de l’educació primària, quatre alumnes de 3r i quatre més de 4t. Així, es 

podrà fer una comparació reduïda del nivell que hi ha dins un petit grup d’un mateix curs, i 

després una comparació un poc més gran, amb l’abast dels tres cursos disposats. Destacar que, 

aquesta investigació serveix per poder obtenir alguns resultats i poder treballar sobre aquests, 

però no es podrà extreure unes conclusions definitives, ja que no es pot obtenir un nivell de 

participants més elevat. Per aconseguir un nombre de participants, s’ha explicat la situació i la 

demanda d’alumnes al mestre d’Educació Física i al mestre practicant d’aquesta matèria, si es 

podia utilitzar la participació en alguna de les seves sessions, fet que s’ha confirmat 

positivament. Així que la intervenció es du a terme el dimecres 29 de maig de 2019 de les 
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10:53h a les 11:47h amb el grup seleccionat de 2n de primària; i el divendres 31 de maig de 

2019 de les 9:00h – 9:54h amb els grups seleccionats de 3r i de 4t de primària.  

 

Com que el que interessa amb la intervenció a l’escola és veure com es respon davant 

aquesta metodologia, es realitzarà per parelles d’alumnes. Primer de tot, s’explicarà la 

informació necessària: una introducció del Moviment OAOA i de l’Algoritme del Rocòdrom; 

l’explicació del que consisteixen les restes i com es realitza el seu funcionament amb els 

exemples, com es realitza la tasca amb els regles i amb les operacions proposades. A 

continuació, es demanen els dubtes que han sorgit i es comença amb l’activitat. Es treballa amb 

els reglets, es realitza la suma corresponent a la composició de la resta, es preparen els cartells 

i després es transporta a les preses, en les quals s’ha de recórrer el camí que hagi resultat de 

procés operatiu. S’haurà de col·locar el nombre inicial a dalt de tot i el que es vol restar a baix 

del tot. Amb una corda es mostrarà el camí que s’ha de seguir, es col·locaran els nombres sorgits 

durant l’operació, i s’utilitzarà el cos per pujar aquesta via. Per acabar es comprova el resultat 

i es demana que el participant faci una avaluació oral.  

 

Mentre es realitzi tota aquesta operació, s’omplirà una rúbrica (veure Annex A) per plasmar 

les dades obtingudes, que puguin servir per a la posterior anàlisi i extreure unes mínimes 

conclusions, però reals. A més, hi ha una persona responsable de fer fotografies i/o vídeos.  

Com que les fotografies tenen una finalitat acadèmica, s’ha parlat amb la direcció del centre el 

permís necessari de protecció de dades i el consentiment per aparèixer a les fotografies, dels 

infants que participen amb la intervenció del Treball de Fi de Grau.  

 

Un cop es tinguin les dades, es podrà comparar entre grups amb el mateix nivell, com han 

assimilat la informació i de quina manera ho han pogut adaptar. Cal mencionar que al CEIP 

Robines estan molt acostumats a treballar amb reglets.  

 

4.2.2. DESENVOLUPAMENT I CONCLUSIONS EXTRETES DE LA 

INTERVENCIÓ AL CENTRE  

A continuació, es realitza una anàlisi de la informació extreta durant el procés d’intervenció. 

Es revisa pas a pas, com ha funcionat aquest procediment. A l’Annex B es localitzen totes les 

fotografies corresponents a les intervencions als grups de segon, tercer i quart de primària.  
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En primer lloc, la introducció del Moviment OAOA i de l’Algoritme del Rocòdrom, ha 

servit per col·locar un context i una explicació del perquè de les activitats. A més, ha fomentat 

l’aparició d’una intriga de què significa aquesta nova informació, i per tant el creixement de la 

motivació per veure què és el que hauran de fer. Aquest fet s’ha produït en els tres grups dels 

distints cursos, tant al de segon, el de tercer i el de quart. Per tant, aquesta primera fase, s’ha 

realitzat així com es pretenia, tot i que amb més temps disponible, s’hauria pogut estendre més.  

 

Tot seguit, l’explicació del funcionament de les restes i com es realitzen pas a pas, amb un 

exemple visible al davant, també ha possibilitat que es pugui entendre millor el procés. Cal dir 

que els cursos de 3r i 4t han tingut més facilitat per entendre el funcionament d’aquest tipus de 

resta, en comparació amb els de 2n. Fet que és possible que estigui relacionat amb el 

desenvolupament acadèmic de cada curs.  

     

A continuació, es realitza la composició del nombre inicial a partir dels reglets. Els alumnes 

tenen interioritzat el mecanisme de funcionament d’aquests, ja que estan molt acostumats a 

treballar les matemàtiques amb aquesta eina. Per tant, això ha fet que faciliti aquesta part del 

procés. Si no coneguessin aquesta eina, s’hauria dedicat més temps a l’explicació del seu 

funcionament, i per tant, menys temps a la resta d’exercicis. Aquesta acció ha resultat fàcil, 

sobretot pels alumnes de 2n i 3r. També ho ha estat pels de 4t, ja que no ho utilitzen tant, però 

ho han interioritzat en el moment i ho han pogut utilitzar sense problema. 

    

Un cop feta la composició, han pogut fer la representació simbòlica d’aquest exercici, i per 

tant, escriure a la targeta, la composició corresponent: fàcil pels de 3r i 4t, i una mica més difícil 
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pels de 2n. Tot i això, haver-ho fet amb els reglets amb anterioritat, ha beneficiat la composició 

escrita posterior.  

    
El següent pas, que consisteix a escriure tots els nombres involucrats en el procés de la resta 

a les targetes més petites, i la següent col·locació a la paret amb les preses, ha estat la fase més 

esperada pels alumnes de tots els cursos. Primer s’ha hagut de realitzar una explicació de com 

s’ha de realitzar, i després ho han realitzat ells mateixos. Això sí, alguns alumnes han necessitat 

més ajuda que altres, independentment del curs del qual provenen. I per acabar la fase final, 

que és l’ús del cos per pujar i baixar la via creada per ells mateixos, també s’ha realitzat de la 

manera esperada.  

        
 

Per acabar, s’ha realitzat una avaluació oral amb els alumnes, en la qual se’ls ha demanat 

alguns comentaris quant a l’activitat, que han estat els següents: 

- “El temps m’ha passat volant” 

- “Mai havia fet aquestes coses” 

- “M’ha agradat molt perquè he conegut una nova manera de restar, i després ho he pogut 

utilitzar escalant” 
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I finalment, s’ha omplert una rúbrica per cada infant, a partir de l’observació directa durant 

el desenvolupament de l’activitat. 

 
En relació amb els resultats, de la participació de les 12 persones, a continuació s’exposen 

els més destacats quant a les rúbriques. Com que s’han avaluat amb cinc punts (molt difícil, 

difícil, neutre, fàcil, molt fàcil), al costat de cada ítem s’exposa el que ha sorgit de l’anàlisi de 

la rúbrica de cada participant.  

- L’assimilació de la informació proporcionada. NEUTRE 

- El procediment de l’algoritme ha estat la part més complicada, ja que hi ha 6 persones 

de 12, que contenen la marca al requadre difícil. DIFÍCIL 

- Sorgiment de dubtes i resolució corresponent. FÀCIL 

- Ús dels reglets. MOLT FÀCIL 

- Operacions a les targetes. DIFÍCIL 

- Exercici amb les preses. FÀCIL 

 

Per tant, la part que s’ha resolt d’una manera més fàcil es basa en els dubtes i les solucions 

corresponents, a més de l’exercici de crear vies amb les presses. En canvi, la fase més difícil es 

troba entre entendre el funcionament de l’algoritme i operar amb les targetes.  
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5. CONCLUSIONS 
Pel que s’exposa al marc teòric d’aquest treball, “El que es vol aconseguir amb la 

transdisciplinarietat, és esborrar els límits entre distintes disciplines, per a integrar-les en un 

sistema únic, així que cerca un nivell de màxima integració”, penso que és important trencar 

aquestes barreres entre disciplines, de manera que es puguin tractar temes de distintes àrees, i 

es pugui arribar a assolir una informació amb més complexitat. Això provocarà que l’educació 

dels infants, cada vegada sigui més complexa, i que ajudi a crear persones inconformistes, 

investigadores i curioses.  

 

En relació amb les distintes maneres d’abordar les operacions, com ara són les restes, el fet 

que cada vegada sorgeixin noves alternatives, es pot convertir en una oportunitat per generar 

un ambient d’aula on els alumnes tinguin molt a dir. Això fomentarà el seu esperit crític i 

reflexiu. És necessari que es plantegin més dinàmiques de discussió i de reflexió en les que 

puguin participar activament, amb una guia del docent. 

 

Quant al Moviment OAOA i l’Algoritme del Rocòdrom, són dos conceptes que han sortit 

en l’actualitat, i que no estan gaire globalitzats. Però cal dir que si es comencen a posar en 

pràctica en l’àmbit curricular, així com molts altres algoritmes i estratègies existents, podran 

arribar a canviar la concepció que es té de les Matemàtiques. I, sumant-li a altres matèries, la 

repercussió serà encara més gran i més significativa.  

 

A continuació, es pretén analitzar si s’han assolit els objectius proposats a l’inici del Treball 

de Fi de Grau, i en quina mesura s’ha realitzat. 

 

Per començar, a partir d’una recerca bibliogràfica, s’ha pogut investigar en quina mesura es 

pot treballar l’àrea de les Matemàtiques amb la d’Educació Física. A mesura que s’anava 

investigant, s’ha anat focalitzant en un tema més en concret, relacionat amb la unió de l’escalada 

i l’operació de la resta. A continuació, s’ha extret una gran informació sobre el Moviment 

OAOA, abans desconeguda, i conèixer quin és el seu funcionament. Així doncs, també s’ha 

descobert l’Algoritme del Rocòdrom, que ha permès la creació d’una proposta implicada en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge de l’Educació Primària, que finalment s’ha pogut posar en 

pràctica, no a un nivell significatiu, però sí com a experiment. Fet que ha permès donar a 

conèixer la importància de la renovació de metodologies per part del docent, que ha permès 
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assabentar que l’educació no només es realitza dins les aules, sinó que també es pot realitzar en 

altres àmbits i espais. I cal dir que, durant el procediment s’ha pogut gaudir i treballar d’una 

manera correcta.  

 

Per a possibles propostes de millora, faria falta un estudi més exhaustiu quant a si aquest 

procediment pot aconseguir millores, a més de molt de temps per poder fer una programació 

adient, que es pogués incloure a les aules pel que fa a totes les escoles. Aquesta programació 

hauria d’incloure el Moviment OAOA, i un gran nombre d’estratègies i algoritmes per poder 

treballar dins una mateixa aula. De manera, que els alumnes, un cop interioritzats aquests 

procediments, poguessin decidir de manera autònoma, quins mètodes utilitzar, en quins 

destaquen i quins haurien de millorar. També, caldria una gran disposició dels docents per 

incorporar aquest tipus de metodologies innovadores, i per tant anar reciclant-se al llarg del 

temps.  
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7. ANNEXOS 
 

ANNEX A: MATERIAL MANIPULATIU  
 

Per dur a terme la intervenció, primer de tot s’ha creat un material específic que es pugui 

manipular durant el desenvolupament de l’activitat. En primer lloc, hi ha un cartell amb les 

passes que s’han de seguir per compondre el nombre inicial de l’operació, en la composició de 

la resta. D’aquesta manera, un cop explicat el desenvolupament, l’alumne pot ser el 

protagonista i anar fent feina amb els cartells guies.  

 

A continuació, hi ha unes targetes de distints colors, els quals cada color diferencia el nivell 

de dificultat. Els de color rosa són per als participants del 2n curs de l’Educació Primària; els 

de color groc, pels alumnes del 3r curs; i els blaus pels infants del 4t curs. A tots els colors, hi 

trobem una targeta amb una operació resolta, de manera que es pugui mostrar d’exemple abans 

que els alumnes puguin realitzar l’operació per ells mateixos; i per altra banda, més operacions 

sense resoldre. Aquestes targetes s’han plastificat, de manera que es pugui escriure al damunt 

amb un retolador de pissarra blanca, i després es pugui esborrar amb un netejador. 
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Per altra banda, hi trobem uns cartells més petits, els quals serviran per escriure els nombres 

que van apareixent a l’operació, que també es podran esborrar. Aquests, es necessitaran per a 

la fase final i física, en els quals també s’haurà d’escriure amb els retoladors de pissarra, i aferrar 

amb “blu tack” a la paret del rocòdrom.  
 

 

També, es necessiten els retoladors de pissarra, el cotó i el netejador per poder tornar a 

utilitzar les targetes; una corda per resseguir el camí a pujar; i la paret amb les presses de 

l’escola. 

 
 

I per acabar, s’ha creat una rúbrica necessària per deixar constància de la tasca de cada 

alumne. Com que no es pretén posar una nota numèrica d’aquest treball experimental, sinó que 

es vol analitzar en quina mesura s’aconsegueix dur a terme el desenvolupament d’aquest, doncs 

tenir la rúbrica a l’abast permetrà que, a l’hora de comparar les dades, no s’oblidin les 

mancances i les virtuts de cada alumne/a. 
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 MOLT 
DIFÍCIL DIFÍCIL NEUTRE FÀCIL MOLT 

FÀCIL 

Assimilació del la 
informació proporcionada      

Procediment de l’algoritme      

Sorgiment de dubtes i 
resolució corresponent      

Ús dels reglets      

Operacions a les targetes      

Col·locació de les targetes      

Exercici amb les preses      

  

A continuació, es troben quatre exemples de les rúbriques emplenades en el moment de 

l’acció. Com es pot veure, alguns infants han tingut més facilitat en alguns ítems, mentre que 

d’altres els ha estat una mica més difícil, per això existeixen i es respecten distints nivells i 

ritmes d’aprenentatge.  
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ANNEX B: FOTOGRAFIES DE LA INTERVENCIÓ  
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