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RESUM - INTRODUCCIÓ 

  
Per tal que en l’àmbit educatiu es produeixi un ensenyament-aprenentatge de           

qualitat és imprescindible que tots els professionals de l’educació desenvolupin          

la seva tasca amb la màxima motivació i interès possibles, sobre tot els             

alumnes. Així doncs, es presenta un treball que té com a objectiu despertar             

l’interès i la motivació de l’alumnat per les matemàtiques emprant problemes o            

sessions de  lògica-deductiva com a fil conductor.  

 

Farem feina en grups homogenis formats per alumnes heterogenis, de tal           

manera que els alumnes amb facilitats d’aprenentatge ajudin als alumnes amb           

dificultats. Per tant els alumnes adquiriran habilitats i competències que no           

adquiririen amb el mètode tradicional d’ensenyança. El tema d’aquest treball és           

la lògica, contingut que no és prou present de manera explícita a cap             

currículum de secundària de les Illes Balears, tot i la importància que té en              

qualsevol àmbit professional i personal de la vida, a més és molt adient per              

emprar la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu.  

 

No és l’esperit del treball obtenir demostracions excessivament formals i          

rigoroses dels problemes que es presenten, sinó motivar als alumnes a: llegir            

detingudament els enunciats, aprendre a fer deduccions, aprendre a analitzar          

diferents possibilitats, extreure conclusions i comunicar i escoltar els         

raonaments de tot el grup.  

 

PARAULES CLAUS: 

Aprenentatge cooperatiu  – lògica - motivació - Competències  
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1-Objectius del treball 
 

- Investigar el pes de la lògica als Currículums de matemàtiques d’ESO           

de les Illes Balears i justificar la seva importància. 

 

- Fer una anàlisi des avantatges de l’aprenentatge cooperatiu i les seves           

aplicacions a l’aula. 

 

- Proposar i desenvolupar de manera detallada diverses activitats de         

lògica per a treballar en grups cooperatius. Aquestes propostes aniran          

destinades als cursos d’ESO i ajudaran a desenvolupar les         

competències a l’assignatura de Matemàtiques. 

 

- Dur a la pràctica una d’aquestes activitats a l’aula i valorar els resultats             

obtinguts, especialment volem comprovar el grau de motivació dels         

alumnes davant l’activitat.  

 

- Proposar una manera d’enfocar la probabilitat i la combinatòria a 4t           

d’ESO donant més pes a la lògica i a les activitats grupals. 
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2-Estat de la qüestió 
 

2.1-Què entenem per lògica?  

 

Tradicionalment la lògica s’ha relacionat amb les matemàtiques o la filosofia, en            

els darrers temps la lògica ha adquirit una dimensió més àmplia. Hi ha moltes              

definicions de lògica proposades per diversos autors com Aristòtil, Hegel, Kant,           

Russell, Fingermann …. però seria impossible definir tot el concepte en unes            

poques frases, aquesta no és la intenció d’aquest treball. Això no té per què ser               

un problema si entenem perquè serveix, com la podem utilitzar i els beneficis             

d’emprar-la. Podem destacar com una de les tasques principals de la lògica            

l’estudi de les tècniques per a generar raonaments i deduccions i per a distingir              

els  incorrectes dels correctes.  

 

Els mètodes de la lògica poden ser aprofitables en els esforços per a entendre i               

millorar el pensament, raonament, i l'argument, ja que ocorren en nombrosos           

contextos de la vida real: en la discussió pública i el debat; en l'educació i               

l'intercanvi intel·lectual; en les relacions interpersonals, en les ciències i en           

molts altres àmbits (Groarke, 1996). 

 

Hi ha lògiques basades en sistemes formals, la lògica proposicional o la lògica             

clàssica de conjunts serien exemples de lògiques formals. Aquestes lògiques          

es basen en un conjunt de lleis i axiomes a partir dels quals es poden fer                

deduccions formals.  

 

Autors com Walton, Houtlosser, Johnson o Blair creuen que hi ha molts            

aspectes de la vida que no es poden formalitzar, o com a mínim no saben com                

fer-ho. Un exemple d’aquest fet serien els llenguatges. Aquest autors          

coincideixen que també es pot aplicar la lògica en sistemes no formalitzables:            

la lògica informal. La lògica informal designa la branca de la lògica que té per               
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missió el desenvolupament de normes no formals, criteris, procediments per a           

l'anàlisi, la interpretació, l'avaluació, la crítica i la construcció de l'argumentació           

en el discurs quotidià (Johnson i Blair, 1987). 

 

Altres autors com Pereda, Deaño o Haack assenyalen que la lògica informal            

només va sorgir com una manera més didàctica d’explicar els problemes de            

lògica formal i que mitjançant altres tipus de lògica, tot es pot formalitzar. Un              

exemple d’això podria ser la lògica borrosa. A causa de les dificultats dels             

alumnes a la lògica formal, es va haver de cercar un tipus de lògica per poder                

manejar el llenguatge “natural” o ordinari: la lògica informal (Grennan, 1997           

citat en Harada Olivares, 2009). 

 

El tema és prou controvertit i no és la intenció d’aquest treball profunditzar més              

en aquesta qüestió. Només vull senyalar que al parlar de problemes de lògica             

en aquest treball, no és el nostre objectiu que els alumnes arribin a             

construccions excessivament formals, sinó que intentin arribar a les solucions          

de manera raonada i coherent emprant el seu propi llenguatge i les seves             

pròpies deduccions, cosa que també els ajudarà a arribar i entendre millor la             

formalitat a poc a poc. 

 

2.2-La lògica al currículum de secundària i nivell dels alumne 

 

La majoria de Currículums de Matemàtiques de les diferents comunitats          

autònomes espanyoles tenen una estructura similar, aquí analitzarem el de les           

Illes Balears, però la majoria de conclusions són extrapolables a la resta            

d’Espanya.  

Tots els currículums de matemàtiques de l’educació secundària obligatòria de          

les Illes Balears, Decret 34/2015 del 15 de Maig, mencionen de manera            

explícita la lògica, només una vegada (pg 9, Contribució al desenvolupament           

de competències): 
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L’habilitat de formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes és una de les            

capacitats essencials de l’activitat matemàtica, perquè permet a les persones          

emprar els processos cognitius per abordar i resoldre situacions         

multidisciplinàries reals, fet que resulta de màxim interès per al          

desenvolupament de la creativitat i el pensament lògic. 

Aquest fet pot cridar l’atenció, però analitzant més detingudament el          

Currículum: 

- Es defineix la competència Matemàtica com: l’habilitat per desenvolupar         

i aplicar el raonament matemàtic amb l’objectiu de resoldre diversos          

problemes en situacions quotidianes; en concret, seguint la classificació         

del marc teòric de PISA, engloba les capacitats següents: comunicar,          

matematitzar, representar, raonar i argumentar, idear estratègies per        

resoldre problemes, emprar eines matemàtiques i utilitzar el llenguatge         

simbòlic, formal i tècnic i les operacions. És evident que per adquirir la             

competència matemàtica és necessari treballar molt la lògica. 

 

- La lògica també és molt present, de manera implícita, als objectius            

específics, especialment en tres d’ells (4,5 i 7). 

 

- Es fa especial èmfasi en la importància del primer bloc, on es deixa ben              

clara la importància dels processos seguits a l’hora de solucionar          

qualsevol problema i la importància de llegir detingudament els         

problemes, comprendre bé l’enunciat i de fer deduccions coherents. A          

més en cap lloc posa que no es pugui treballar aquest bloc de manera              

independent.  

 

Llavors on està el problema?  

Doncs que a la pràctica hi ha molts professors que no donen prou importància              

a aquesta part del Currículum i que molts alumnes tenen evidents problemes            
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en aquesta part i acaben emprant quasi exclusivament la memorització dels           

processos com a eina per a estudiar matemàtiques.  

 

“El primer problema és que no s’entén el que es llegeix, per dificultats de              

comprensió lectora, inclús en el nivell universitari, ensenyem a memoritzar, no           

a treure  conclusions del que es llegeix” (Grima, 2013). 

 

“Memoritzant un aconsegueix aprovar les matemàtiques, encara que sigui         

sense entendre massa, i jo entenc que l'alumne pensi que per a què s'esforçarà              

més” (Moreno, 2013). 

 

El gran error que cometem en ensenyar matemàtiques és confondre causa           

amb conseqüència: ensenyem la resolució dels problemes abans d'ensenyar a          

entendre'ls (Fernández Bravo, 2015). 

 

Atenent les darreres proves PISA s’aprecia que la majoria d’alumnes espanyols           

són bons en exercicis mecànics o problemes senzills però no ho són pel que              

fa a raonament. La situació a les Illes Balears és molt semblant a la mitjana               

espanyola.  

 

La proporció dels alumnes espanyols en l'àrea de matemàtiques que es troben            

en els nivells inferiors està lleugerament per sota de la mitjana de l'OCDE, però              

la dels alumnes que se situen en els nivells més alts (5 i 6) és únicament el 7%,                  

inferior en tres punts percentuals a la mitjana OCDE (10%) i en 4 punts a la                

mitjana de la UE (11%) (PISA 2015 INFORME ESPANYOL, 2016). 
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Figura 1: Distribució dels alumnes segons el nivell de Matemàtiques. 

Nota. Recuperat de PISA 2015 INFORME ESPANYOL, 2016, pg 92. 
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Figura 2: Distribució dels alumnes segons el nivell de Matemàtiques, Comunitats autònomes. 

Nota. Recuperat de PISA 2015 INFORME ESPANYOL, 2016, pg 92. 
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Figura 3: Descripció nivell de rendiment a Matemàtiques  

Nota. Recuperat de PISA 2015 INFORME ESPANYOL, 2016, pg 90 i 91  

 

 

Mencionar explícitament més vegades la lògica dins el Currículum no          

solucionarà tots aquests problemes, de fet la proposta d’aquest treball es pot            

desenvolupar dins el Currículum actual, però si es podria aconseguir que           

alguns professors donessin més importància a tota aquesta part de les           

matemàtiques. 

 

Aquest problema no és exclusiu de l’educació secundària, de fet ja comença            

en les primeres etapes. Alguns professors amb poca formació matemàtica          
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acaben fent classe de matemàtiques en cursos de Primària, sense un           

coneixement sòlid de la matèria (Mallavibarrena, 2013). 

 

Hi ha molta literatura sobre la lògica en les primeres etapes, destacant autors             

com Piaget i Van Hiele, però no tant en l’àmbit de secundària. En aquest sentit               

crida l’atenció que al Currículum de Primària de les Illes Balears es menciona la              

lògica explícitament tres vegades, per només una als Currículums de          

Secundària. Tal vegada comença a haver-hi un canvi de mentalitat en la            

societat educativa però aquest encara no ha arribat al nivell de Secundària.  

De fet és possible que el problema que apuntava Mallavibarrena també es doni             

amb molts professors de Matemàtiques a secundària que provenen d'altres          

rames. 

 

2.3-Aprenentatge cooperatiu 

 

Nombroses investigacions demostren que passat uns 15-20 minuts escoltant a          

una mateixa persona, la concentració i l’atenció baixa de manera significativa. 

Encara així molts docents empren les classes magistrals com la seva           

metodologia principal. Això provoca que la majoria d’alumnes adoptin en les           

classes una posició passiva i poc participativa. Per una altra banda           

l’aprenentatge cooperatiu fomenta la participació de tots els alumnes en el seu            

grup,  de manera que formen part activa del seu procés d’aprenentatge. 

 

La falta de motivació és un dels principals problemes dels mals resultats            

acadèmics a Matemàtiques, el fet d’estar contínuamnet escoltant el professor          

afavoreix la desmotivació, en canvi, el fet de fer feina de manera cooperativa             

afavoreix la motivació per a assolir els objectius comuns i individuals. 

 

L’ús de les tècniques d’aprenentatge cooperatiu redueix el grau de fracàs 
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escolar, ja que té com a resultat una major persistència dels alumnes en             

l’esforç necessari per completar els seus estudis. Algunes raons són perquè           

facilita la inclusió social i la satisfacció que manifesten dels estudiants amb les             

activitats de classe (Pujolàs i Lago, 2011). 

 

Això és degut al fet que fer feina entre alumnes, els quals tenen un nivell               

cognitiu i coneixement de la matèria semblant, a diferència del professor, sa            

senten més compresos i entenen millor els arguments dels companys. 

El fet de fer feina en grups cooperatius no només millora el rendiment             

acadèmic, Slavin conclou que millora l’autoestima, la motivació,        

l’autoaprenentatge , la solidaritat, l’empatia i la relació entre els companys. 

 

Al llarg dels darrers anys s’han fet moltes metanàlisis per comprovar l’efectivitat            

de la millora que suposa l’aprenentatge cooperatiu enfront l’aprenentatge         

tradicional, podem destacar els estudis de Johnson, Slavin o Sharan entre           

molts altres. Menció especial mereix la feina de Buchs, Lehraus i Crahay            

(2012) els quals varen revisar nombrosos estudis sobre el tema: com a mitjana,             

aquestes revisions indiquen que més de la meitat de les comparacions           

(57.89%) van mostrar la superioritat de l'aprenentatge cooperatiu enfront de          

treball competitiu o individual per a l'assoliment acadèmic, els estudis no           

mostren que els resultats a matemàtiques siguin pitjors que a altres matèries            

(Gisbert 2018). 

 

Destacar que els estudis pel que als alumnes amb necessitats especials           

d’aprenentatge avui en dia encara no són concloents, aquest és un dels motius             

pels quals encara hi ha  docents reticents. 

 

“La cooperació consisteix a treballar junts per a aconseguir uns objectius           

comuns. En una situació cooperativa, els individus procuren obtenir els          
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resultats que siguin beneficiosos per a ells mateixos i per als altres membres             

del grup” (Johnson,Johnson i Holubec, 1999, p 14). 

 

El fet de fer feina en grup no implica necessàriament fer feina de manera              

cooperativa, per poder parlar de grup cooperatiu és necessari l’existència d'un           

vincle afectiu, que fa que celebrin junts els èxits aconseguits entre tots els             

membres  ( Pujolàs, 2008). 

 

Segon Kagan per poder parlar d’un autèntic grup cooperatiu és necessari:           

participació equitativa, interacció simultani, responsabilitat individual i       

interdependència positiva. Kagan proposa diverses estructures de feina        

cooperativa per afavorir aquests 4 principis. Aquestes estructures venen         

marcades pel professor i es presenten als alumnes com les regles d’un joc.             

Exemples d’aquestes estructures són: Fan-n-pick, Quiz-Quiz-Trade,      

Mix-Pair-Share, Round Table... 

 

És molt recomanable que els grups siguin d’entre 3 i 5 persones i els més               

heterogenis possible, així com deixar clares les normes de conducta. És           

recomanable assignar un rol a cada alumne dins el seu grup. Finalment es             

considera adient fer activitats no acadèmiques almenys una vegada al mes per            

fomentar la cohesió dels grups. 

 

 

3-Justificació sobre l’elecció del tema 

 
Es vol potenciar la capacitat d’enfrontar-se a tota mena de problemes de            

manera no mecànica, emprant processos i arguments coherents. 

Un dels principals problemes és que els alumnes no llegeixen amb suficient            

atenció. Els problemes de lògica incideixen en la importància de llegir           
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atentament els enunciats per poder fer raonaments coherents. De fet els           

mateixos alumnes s’adonaran que la majoria de vegades que arribin a           

conclusions erronis serà per haver fet una mala interpretació del enunciat a            

causa de no haver llegit amb suficient atenció. A més, les activitats de lògica              

són adients per presentar enunciats que captin l’atenció dels alumnes i els            

motivin a fer una lectura atenta i detallada. 

 

L’aprenentatge cooperatiu és la metodologia més adient per aconseguir         

potenciar fer argumentacions correctes, ja que moltes vegades la millor manera           

de fer un raonament correcte és fer abans raonaments incorrectes per           

adonar-te on està l’error. Molts alumnes tenen por a fer raonaments davant tota             

la classe o davant el professor, en canvi en petits grups perden la por i els seus                 

propis companys els ajuden a comprendre on s’han equivocat. 

 

L’estructura dels mateixos problemes de lògica pot ajudar a crear un autèntic            

grup cooperatiu, ja que molts tipus de problemes de lògica són adients per             

poder ser dividits en subproblemes i donar un rol a cada alumne i aconseguir              

que sa senti important. Així per exemple si la millor manera de resoldre un              

problema és anar descartant diferents opcions, podem encarregar a cada          

alumne que estudii una opció diferent i després expliqui a la resta del grup les               

seves conclusions. En alguns casos podria ser el professor el que assignés els             

rols. 

 

Un dels problemes principals a l’hora de fer feina en grups cooperatius és             

decidir l’estructura dels grups, és comú sentir parlar de formar grups els més             

heterogenis possibles o els més homogenis possible entre altres opcions. 

No obstant això, hi ha moltes classes on tenim un o dos alumnes amb              

capacitats bastant superiors o inferiors a la resta de la classe, això fa que              

alguns grups puguin estar significativament descompensats, tant dins el mateix 
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grup, si volem fer grups homogenis, o en comparació amb els altres grups si la               

nostra intenció és fer grups heterogenis.  

 

Els problemes de lògica son fàcilment adaptables per fer feina en molts tipus             

d’estructures grupals i atendre la diversitat de cada grup. Per exemple a una             

classe amb 4 grups es podria dividir el problema principal en 4 subproblemes             

tenint en compte l’estructura de cada grup. A més, a diferència d’altres tipus de              

problemes, això no vol dir necessàriament fer problemes més fàcils que els            

altres. 

 

Tot i que no exigirem cap resultat excessivament formal als alumnes, volem            

que arribin a la solució emprant el seu propi llenguatge, molts d’ells s’adonaran             

de la importància d’emprar un llenguatge o un codi propi a cada problema per              

poder fer feina de manera més eficient. Això els ajudarà a poder arribar a la               

formalitat a poc a poc i entendre la seva importància. 

 

El fet de veure que emprant raonaments propis també són capaços de resoldre             

problemes o arribar a solucions vàlides motivarà als alumnes a enfrontar-se a            

altres problemes de raonament i els animarà a entendre els processos           

mecànics que abans repetien sense demanar-se d’on provenien. 

 

Finalment volem treballar dos temes molt importants a matemàtiques, com són           

els conjunts i la reducció a l’absurd, temes que pràcticament només es            

treballen a BATXILLERAT i amb els problemes de lògica podrem fer prou feina             

sobre tots dos.  
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4-Desenvolupament de la proposta 
 

4.1-Explicació general 

 

La proposta principal consisteix a fer una activitat de lògica en grups            

cooperatius almenys una vegada al mes. Aquesta activitat es podria          

desenvolupar de manera independent en el bloc de processos, mètodes i           

actituds en Matemàtiques o de manera conjunta en un altre bloc si l’activitat             

s’adapta als seus continguts.  

Proposarem quatre activitats diferents que es podrien desenvolupar a classe.          

La primera activitat ha estat desenvolupada a classe i hem fet un estudi del              

compliment d’objectius. 

També farem una proposta d’U.D de probabilitat a 4t d’ESO on donarem molt             

valor a la lògica.  

 

 

4.2-Activitat 1: Concurs de banderes 

 

4.2.1-Objectius 

- Captar l’atenció de tots els alumnes amb un enunciat que trobin           

interessant. Motivar a tots els alumnes a través de la lògica. 

- Millorar la comprensió lectora dels alumnes. 

- Millorar la capacitat de síntesis dels alumnes. 

- Fomentar l’interès dels alumnes per compartir els seus raonaments i          

escoltar els dels altres. 
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- Aconseguir que els alumnes siguin capaços de descartar possibles         

solucions emprant principalment la tècnica de reducció a l’absurd. 

- Aconseguir que els alumnes entenguin el procés emprat per arribar a la            

solució. 

- Millorar la capacitat organitzativa dels alumnes i la seva expressió oral. 

- Millorar la capacitat de fer feina de manera cooperativa i respectar els            

ritmes d’aprenentatge de tots els companys. 

- Volem que els alumnes siguin conscients de les avantatges que suposa           

fer feina en grup. 

- Aprendre a emprar eines digitals per fer presentacions. 

4.2.2-Continguts del currículum 

- Planificació del procés de resolució de problemes. 

- Estratègies i procediments posats en pràctica: reformulació del        

problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per        

casos particulars senzills, recerca de regularitats i lleis. 

- Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades,         

comprovació i interpretació de les solucions en el context de la situació,            

recerca d’altres formes de resolució, etc. 

- Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos         

de la vida real i en contextos matemàtics. 

- Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds        

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

- Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els            

resultats i conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns         

apropiats, la informació i les idees matemàtiques. 

- Combinatòria: tècniques de compteig. 

4.2.3-Competències 

Competència matemàtica 

- Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar         

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.  
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- Modelar situacions quotidianes. 

- Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes            

plantejades.  

- Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i        

comprovar-les. 

- Analitzar l’enunciat i pensar estratègies per resoldre’l  

Competència digital 

- Col·laborar utilitzant tecnologies digitals per desenvolupar projectes i        

crear recursos i coneixements. 

- Produir i editar continguts digitals en diferents formats utilitzant les          

tecnologies digitals adequades. 

- Desenvolupar la creativitat utilitzant tecnologies digitals. 

Competència lingüística:  

- Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de           

la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per          

comprendre’ls. 

- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir           

coneixement. 

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor,        

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 

- Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació              

forma. 

- Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al               

coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà            

per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud          

dialogant i d’escolta. 

- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa         

per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

Competència social i cívica 
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- Ajuda als companys que ho necessitin 

- Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge dels seus companys 

- Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se al lloc de l'altre i                

d'aportar solucions efectives per a la resolució del conflicte. 

- Valora la diferència d'opinions i les relaciona amb el dret a manifestar-se            

lliurement 

Sentit de la iniciativa 

- Generar possibles solucions als problemes 

- Decideix entre les diferents alternatives possibles 

- Realitza una escolta atenta 

- Ser creatiu en idees, processos i accions 

- Mostrar energia i entusiasme i influir positivament en els altres. 

Competència d’aprendre a aprendre 

- Seguir les passes establertes i prendre decisions sobre les passes          

següents en funció dels resultats intermitjos 

- Prendre consciència dels processos d'aprenentatge 

- Transferir els aprenentatges a altres situacions 

- Capacitat per treballar cooperativament 

4.2.4-Material 

Fulla de l’activitat, quadern, bolígraf, llapis, goma, 8 fixes de 4 colors diferents             

dos a dos i un ordinador per alumne 

4.2.5-Metodologia 

La metodologia seran principalment les de l’aprenentatge cooperatiu i         

l’aprenentatge basat en problemes. L’activitat es durà a terme en dues           

sessions de 55 minuts. Dividirem la classe en grups d’entre 3 i 5 alumes i cada                

grup haurà de resoldre un problema. Emprarem per a la resolució del problema             

l’estructura de Kagan de les fitxes parlants (Annex 1) 

Dedicaran el resta de la classe a preparar la seva exposició, on serà necessari              

emprar l’ordinador i on exigirem que tots els alumnes parlin un temps similar. 
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La següent sessió donarem 5 minuts inicials per repassar l’exposició i després            

cada grup farà la seva exposició. Finalment dedicarem els darrers deu minuts a             

contestar la  rúbrica (Annex 2) , coavaluadora i autoavaluadora de l’activitat. 

4.2.6-Eines d’avaluació 

Al final de la segona sessió cada alumne contestarà de manera individual una             

rúbrica (Annex 2) on valorarà, entre altres coses, l’interès o motivació que ha             

despertat per a ell el problema, el seu nivell de comprensió dels processos             

seguits per arribar a les solucions del problema, la feina dels altres grups i si ha                

entès la seva explicació i la feina dels seus companys de grup i la seva pròpia                

feina dins el grup. També farem servir l’heteroavaluació escoltant la validesa           

dels raonaments a les presentacions.  

4.2.7-Enunciat  

Ens presentam a un concurs de banderes, el jurat del concurs consta de 4              

membres( els membres podrien ser els professors). Cada membre del jurat           

dóna les següents pistes als concursants que vulguin participar, òbviament si           

volem aumentar les nostres possibilitats de guanyar, seria convenient presentar          

alguna bandera que fos la preferida d’algun dels 4 membres del jurat. 

Membre 1 del jurat: 

Els meus colors preferits són el blau, el negre, el groc el taronja i el vermell. 

Les meves banderes preferides són les de 3 colors. 

Si poseu el negre, no poseu ni el blau ni el groc 

Si poseu el vermell, poseu el groc 

O bé poseu el negre o bé no poseu el taronja  

Membre 2 del jurat: 

Els meus colors preferits són el blanc, el rosa, el cel i el verd. 

Les meves banderes preferides són les de 2 colors. 

Si no poseu el verd, no poseu el blanc. 

Si poseu el blanc, llavors poseu el cel. 

Heu de posar el blanc o el verd. 

O bé no poseu el verd o bé no poseu el rosa. 
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Membre 3 del jurat: 

Els meus colors preferits són el blanc, el rosa, el groc i el verd. 

Les meves banderes preferides són les de 2 colors. 

Si poseu el color blanc, també heu de posar el verd. 

Si poseu el rosa també heu de posar el blanc. 

Hem de posar el cel o el groc. 

Membre 4 del jurat: 

Els meus colors preferits són el blau, el negre, el groc el taronja i el vermell. 

Les meves banderes preferides són les de 3 colors. 

Si poseu el vermell, llavors heu de posar el groc. 

El vermell i el taronja no poden anar junts. 

A la bandera no hi pot haver el blau i el groc junts. 

Si poseu el taronja, heu de posar el vermell. 

4.2.8-Orientacions pel docent 

El problema està pensat per una classe de 4t o un 3r d’ESO acadèmic on hi                

hagi 18-24 alumnes, si la classe fos  més gran es podria afegir un altre apartat. 

Volem formar grups de manera que cada problema sigui el més adequat per             

cada grup, tot i que volem fer grups els més equilibrats possible, a vegades els               

grups poden quedar lleugerament desnivellats, sobretot pels extrems, per tant          

els 4 problemes no tenen exactament el mateix nivell de dificultat, per tal             

d’afavorir no desmotivar a cap alumne/a.  

Aquest problema es podria desenvolupar juntament amb altres assignatures         

com plàstica, informàtica o filosofia. En aquest cas demanaríem que també           

haguessin de dissenyar ells la bandera, una per ordinador i un altre            

manualment. 

4.2.9-Atenció a la diversitat 

Hem preparat el problema de manera que cap alumne es senti exclòs i de              

manera que sigui capaç de poder arribar a entendre amb l’ajuda dels seus             

companys el problema del seu grup. També hem redactat els enunciats del            

problema i les rúbriques tant en castellà com en català per als alumnes             
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nouvinguts. Si ens trobéssim a un grup amb alumnes amb ACI, gràcies a la              

flexibilitat del problema podríem adaptar un subapartat del problema adequat          

per a ells, de tal manera que sempre ell hagi d’explicar aquesta part en              

l’exposició. 

 

4.3-Activitat 2 - L’assassí o assassina de la poma daurada 

 

4.3.1-Objectius 

- Captar l’atenció de tots els alumnes amb un enunciat que trobin           

interessant. Motivar a tots els alumnes. 

- Millorar la comprensió lectora dels alumnes. 

- Millorar la capacitat de síntesis dels alumnes. 

- Fomentar l’interès dels alumnes per compartir els seus raonaments i          

llegir els dels altres. 

- Aconseguir que els alumnes siguin capaços de descartar possibles         

solucions.  

- Millorar  l’expressió escrita i oral. 

- Millorar la capacitat de fer feina de manera cooperativa i respectar els            

ritmes d’aprenentatge de tots els companys. 

- Saber emprar eines digitals per fer presentacions. 

4.3.2-Continguts del currículum 

- Planificació del procés de resolució de problemes. 

- Estratègies i procediments posats en pràctica: reformulació del        

problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per        

casos particulars senzills, recerca de regularitats i lleis 

- Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades,         

comprovació i interpretació de les solucions en el context de la situació,            

recerca d’altres formes de resolució, etc. 

- Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos         

de la vida real i en contextos matemàtics 
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- Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds        

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

- Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els            

resultats i conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns         

apropiats, la informació i les idees matemàtiques. 

4.3.3-Competències 

 Competència matemàtica 

- Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar         

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.  

- Modelar situacions quotidianes 

- Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes            

plantejades.  

- Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i        

comprovar-les 

- Analitzar l’enunciat i pensar estratègies per resoldre’l  

Competència digital 

- Col·laborar utilitzant tecnologies digitals per desenvolupar projectes i        

crear recursos i coneixements 

- Produir i editar continguts digitals en diferents formats utilitzant les          

tecnologies digitals adequades. 

- Desenvolupar la creativitat utilitzant tecnologies digitals 

Competència lingüística:  

- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir           

coneixement 

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor,        

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització 

- Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació              

i forma. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud          

dialogant i d’escolta 
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- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa         

per iniciar, mantenir i acabar el discurs 

Competència social i cívica 

- Ajuda als companys que ho necessitin 

- Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge dels seus companys 

- Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se al lloc de l'altre i                

d'aportar solucions efectives per a la resolució del conflicte. 

- Valora la diferència d'opinions i les relaciona amb el dret a manifestar-se            

lliurement 

- Sentit de la iniciativa 

- Generar possibles solucions als problemes 

- Decideix entre les diferents alternatives possibles 

- Realitza una escolta atenta 

- Ser creatiu en idees, processos i accions 

- Mostrar energia i entusiasme i influir positivament en els altres 

Competència d’aprendre a aprendre 

- Seguir les passes establertes i prendre decisions sobre les passes          

següents en funció dels resultats intermitjos 

- Prendre consciència dels processos d'aprenentatge 

- Transferir els aprenentatges a altres situacions 

- Capacitat per treballar cooperativament 

4.3.4-Material 

Fulla de l’activitat, quadern, bolígraf, llapis, goma i un ordinador per alumne 

4.3.5-Metodologia 

La metodologia seran principalment les de l’aprenentatge cooperatiu i         

l’aprenentatge basat en problemes. Cada grup haurà de resoldre el problema.           

Quedarà totalment prohibit que integrants de diferents grups parlin entre ells.           

L’activitat es durà a terme en una sessió de 55 minuts i emprarem 10 minuts               

addicionals d’una altra sessió perquè els alumnes s’autoavaluin. La primera          

part de la sessió els alumnes resoldran el problema, emprant l’estructura de            
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Kagan Rally Table (Annex 3). Quan creguin que tot el grup ha comprès la              

solució, cridaran al professor, que elegirà a un alumne del grup perquè expliqui             

la solució, si és capaç d’explicar correctament la solució, el grup podrà            

començar a preparar la presentació i la solució del problema que haurà de             

penjar al classroom abans d’acabar la classe, aconsellarem que cada alumne           

prepari una diapositiva diferent d’un document compartit, explicant perquè es          

descarta cada un dels possibles sospitosos.  

4.3.6-Eines d’avaluació 

Posarem una nota individual a cada diapositiva, on tendrem en compte la            

presentació i la validesa dels arguments emprats. Tots els alumnes contestaran           

una escala (Annex 4) on avaluaran la feina del seu grup, la seva pròpia feina               

dins el grup i el seu nivell de comprensió i comunicació del procés de resolució               

del problema: coavaluació i autoavaluació.  

4.3.7-Enunciat 

Estem davant un cas una mica estrany. Resulta que hi ha hagut un assassinat              

a Barcelona, els policies no han trobat l'assassí o assassina, el podreu ajudar?             

L'assassí o assassina pareix que vol jugar utilitzant la lògica i ha enviat un              

vídeo a la policia on apareixen quatre persones amb les veus distorsionades i             

on un/a és l'assassí/na. Vídeo:     

https://docs.google.com/presentation/d/1PnVwHs7TPh_BIstWdAohT-1WO3_zej

jj7ZcL8l-2ZUU/edit#slide=id.p 

El vídeo ens mostra a unes persones totalment tapades, no es veuen les cares              

ni els cossos, i cada persona surt menjant una peça de fruita diferent: poma              

daurada, taronja, plàtan i pera. Mirant el vídeo es treuen les següents            

conclusions: 

 

-El o la que es menja la pera diu que no coneixia d'abans a en Baltasar i na                  

Raquel i que va ser un plaer conèixer-los. 

 

-El o la que es menja la taronja diu que ja coneixia a en Carles d'abans. 
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- El  o la que s'ha menjat la poma daurada confessa que és l'assassí/na. 

 

La policia investiga un poc més, per tal de trobar l'assassí el més ràpid              

possible, i esbrina que la quarta persona es nom Maria, també té localitzades i              

sap qui són les 4 persones del vídeo, però no sap qui dels 4 és l'assassí/na,                

l'únic que sap és:  

 

- A na Raquel i na Maria  no els agraden les peres i  no se la varen menjar. 

 

-En Baltasar  tampoc es va menjar ni la pera ni la poma daurada. 

 

Sabreu trobar l'assassí/na amb aquestes pistes? La policia encara no ho ha fet,             

i vosaltres, l'heu d'ajudar a trobar-lo/a. 

4.3.8- Orientacions pel docent 

L’activitat té un nivell adequat per 1r d’ESO o 2n d’ESO. En principi l’activitat              

està pensada per una classe on els grups tinguin un nivell semblant. El docent              

que desenvolupi l’activitat ha de deixar ben clar que una vegada algú hagi             

arribat a la solució ha d’intentar ajudar el màxim possible als seus companys             

per entendre la solució. 

4.3.9-Atenció a la diversitat 

A l’hora de preparar les diapositives del treball, assignarem les més fàcils als             

alumnes amb dificultats d’aprenentatge. A més, en casos d’ alumnes amb           

adaptacions curriculars significatives, només demanaríem l’explicació d’una       

part del problema. 
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4.4-Activitat 3: Existeix l’infinit? 

 

4.4.1-Objectius 

- Captar l’atenció de tots els alumnes amb una temàtica que trobin           

interessant. Motivar a tots els alumnes 

- Millorar la comprensió del concepte d’infinit, fer reflexionar als alumnes 

- Millorar la capacitat de síntesis dels alumnes 

- Fomentar l’interès dels alumnes per compartir els seus raonaments i          

escoltar els dels altres  

- Millorar la capacitat organitzativa dels alumnes i la seva expressió oral 

- Millorar la capacitat de fer feina de manera cooperativa i arribar a acords             

en grup. 

- Introduir la densitat dels nombres reals. 

- Servir d’introducció per les sèries geomètriques. 

4.4.2-Continguts del currículum 

- Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del llenguatge apropiat          

(gràfic, numèric, algebraic), reformulació del problema, resolució de        

subproblemes, recompte exhaustiu, inici per casos particulars senzills,        

recerca de regularitats i lleis. 

- Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades,         

assignació d’unitats als resultats, comprovació i interpretació de les         

solucions en el context de la situació, recerca d’altres formes de           

resolució, etc. 

- Plantejament d’investigacions matemàtiques escolars en contextos      

numèrics 

- Nombres decimals i racionals. Transformació de fraccions en decimals i          

viceversa.  

- Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu.  

- Operacions amb fraccions i decimals 

- Successions numèriques. Progressions geomètriques. 
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4.4.3-Competències 

 Competència matemàtica 

- Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes            

plantejades.  

- Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i        

comprovar-les 

- Analitzar l’enunciat i pensar estratègies per resoldre’l  

Competència lingüística  

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor,        

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització 

- Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació              

forma 

- Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al               

coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà            

per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud          

dialogant i d’escolta 

- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa         

per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

Competència social i cívica 

- Ajuda als companys que ho necessitin 

- Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge dels seus companys 

- Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se al lloc de l'altre i                

d'aportar solucions efectives per a la resolució del conflicte. 

- Valora la diferència d'opinions i les relaciona amb el dret a manifestar-se            

lliurement 

Sentit de la iniciativa 

- Generar possibles solucions als problemes 

- Decideix entre les diferents alternatives possibles 

- Realitza una escolta atenta 
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- Ser creatiu en idees, processos i accions 

- Mostrar energia i entusiasme i influir positivament en els altres 

Competència d’aprendre a aprendre 

- Seguir les passes establertes i prendre decisions sobre les passes          

següents en funció dels resultats intermitjos 

- Prendre consciència dels processos d'aprenentatge 

- Transferir els aprenentatges a altres situacions 

- Capacitat per treballar cooperativament 

4.4.4- Material 

Fulla de l’activitat, quadern, bolígraf, llapis, goma i un ordinador per alumne 

4.4.5-Metodologia 

La primera part del problema es farà la primera meitat de la classe i la segona                

part a la segona. Es farà feina en grups heterogenis de 3 a 5 persones.               

Emprarem l’estructura de Kagan dels Caps Junts Numerats (Annex 5). El           

portaveu del grup sirà l’encarregat de transmetre la seva resposta a la resta de              

la classe. 

Una vegada hagin parlat tots els portaveus, el professor intervendrà per aclarir            

conceptes. Per a la segona part del problema emprarem la mateixa           

metodologia que a la primera part. Els darrers 5 minuts els alumnes            

s’autoavaluaran 

4.4.6-Eines d’avaluació 

Emprarem registres autoavaluadors (Annex 6). Estarem atents a la validesa          

dels arguments del portaveu del grup i el corregirem si fos necessari            

(heteroavaluació).  

4.4.7-Enunciat 

(1a part) 

1.Penseu, que enteneu per repetir una acció infinites vegades? 

2.A la vida real, creieu què es pot dur a terme una acció infinites vegades? 
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3.Penseu en això, suposem que una persona es posa a contar des que té 3               

anys fins als 80 anys per molt gran que sigui el nombre, creieu que serà un                

nombre infinit? 

4.Llavors que penseu sobre l’infinit, existeix o no existeix? 

 

( 2a part) 

Penseu una suma de moltíssims de sumands, (per exemple 1+2+3+4……)          

Creieu que el resultat d’aquesta suma tendeix a infinit? 

Penseu en el nombre 1,1111111…., creieu que podem escriure una suma           

infinita de nombres que doni com a resultat l’1,11111…... 

Escriviu exemples semblants. 

Una granota vol travessar un riu de 4 metres pegant bots. El primer bot serà de                

2 metres, però cada bot es cansa i només pot botar la meitat que el bot                

anterior. Si pot botar indefinidament, arribarà a travessar el riu? 

Com explicaríeu a algú el cas de la granota?  

4.4.8-Orientacions pel docent 

L’activitat està pensada per un curs de 3r d’ESO, preferentment abans           

d’explicar les sèries geomètriques. També seria possible fer la sessió a 1r de             

BATXILLER. Hem de deixar molt clar que totes les opinions dins el grup s’han              

de respectar, més encara tenint en compte que és la primera vegada que             

treballen amb el concepte d’infinit. 

4.4.9-Atenció a la diversitat 

L’activitat està plantejada de tal manera que alumnes amb un nivell de 1er              

d’ESO o inclús 6è de primària siguin capaços d’entendre les preguntes i donar             

una possible resposta, d’aquesta manera si ens trobéssim alumnes amb aquest           

nivell curricular a classe també podrien participar. Alumnes amb altes          

capacitats també podrien trobar interessant la pregunta. 
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4.5-Activitat 4: La cita perfecte  

 

4.5.1-Objectius 

- Captar l’atenció de tots els alumnes amb un enunciat que trobin           

interessant. Motivar a tots els alumnes a través de la lògica 

- Millorar la comprensió lectora dels alumnes 

- Millorar la capacitat de síntesis dels alumnes 

- Fomentar l’interès dels alumnes per compartir els seus raonaments i          

escoltar els dels altres 

- Aconseguir que els alumnes siguin capaços de descartar possibles         

solucions emprant principalment la tècnica de reducció a l’absurd. 

- Aconseguir que els alumnes entenguin el procés emprat per arribar a la            

solució 

- Millorar la capacitat organitzativa dels alumnes i la seva expressió oral 

- Millorar la capacitat de fer feina de manera cooperativa i respectar els            

ritmes d’aprenentatge de tots els companys 

- Volem que els alumnes siguin conscients de les aventatges que suposa           

fer feina en grup 

- Saber emprar eines digitals per fer presentacions. 

4.5.2-Continguts del currículum 

- Planificació del procés de resolució de problemes. 

- Estratègies i procediments posats en pràctica: reformulació del        

problema, resolució de subproblemes, recompte exhaustiu, inici per        

casos particulars senzills, recerca de regularitats i lleis 

- Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions utilitzades,         

comprovació i interpretació de les solucions en el context de la situació,            

recerca d’altres formes de resolució, etc. 

- Pràctica dels processos de matematització i modelització en contextos         

de la vida real i en contextos matemàtics 
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- Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds        

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

- Elaborar informes i documents sobre els processos duits a terme i els            

resultats i conclusions obtinguts; comunicar i compartir, en entorns         

apropiats, la informació i les idees matemàtiques 

- Combinatòria: tècniques de compteig. 

4.5.3-Competències 

Competència matemàtica 

- Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar         

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.  

- Modelar situacions quotidianes 

- Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes            

plantejades.  

- Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i        

comprovar-les 

- Analitzar l’enunciat i pensar estratègies per resoldre’l  

Competència digital 

- Col·laborar utilitzant tecnologies digitals per desenvolupar projectes i        

crear recursos i coneixements 

- Produir i editar continguts digitals en diferents formats utilitzant les          

tecnologies digitals adequades. 

- Desenvolupar la creativitat utilitzant tecnologies digitals 

Competència lingüística:  

- Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de           

la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per          

comprendre’ls 

- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir           

coneixement 

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor,        

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització 
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- Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació              

forma 

- Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al               

coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà            

per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud          

dialogant i d’escolta 

- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa         

per iniciar, mantenir i acabar el discurs 

Competència social i cívica 

- Ajuda als companys que ho necessitin 

- Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge dels seus companys 

- Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se al lloc de l'altre i                

d'aportar solucions efectives per a la resolució del conflicte. 

- Valora la diferència d'opinions i les relaciona amb el dret a manifestar-se            

lliurement 

Sentit de la iniciativa 

- Generar possibles solucions als problemes 

- Decideix entre les diferents alternatives possibles 

- Realitza una escolta atenta 

- Ser creatiu en idees, processos i accions 

- Mostrar energia i entusiasme i influir positivament en els altres 

Competència d’aprendre a aprendre 

- Seguir les passes establertes i prendre decisions sobre les passes          

següents en funció dels resultats intermitjos 

- Prendre consciència dels processos d'aprenentatge 

- Transferir els aprenentatges a altres situacions 

- Capacitat per treballar cooperativament 

4.5.4-Material 

Fulla de l’activitat, quadern, bolígraf, llapis, goma i un ordinador per alumne 
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4.5.5-Metodologia 

La metodologia seran principalment les de l’aprenentatge cooperatiu i         

l’aprenentatge basat en problemes. Dividirem la classe en grups d’entre 3 i 5             

alumnes i cada grup haurà de resoldre un problema. L’activitat es durà a terme              

en dues sessions de 55 minuts. La primera part de la sessió, els alumnes              

resoldran el problema, emprant l’estructura de Kagan Round Robin (Annex 7).           

Donarem bases d’orientació (Annex 8) a cada grup per ajudar-los a la resolució             

del problema. Quan creguin que tot el grup ha comprès la solució, cridaran al              

professor, que elegirà a un alumne del grup perquè expliqui la solució. Si és              

capaç d’explicar correctament la solució, el grup podrà començar a preparar           

l’exposició que farà a la resta de la classe on explicarà el seu problema i la                

solució, en cas contrari donarem 5 minuts més i tornarem a demanar al mateix              

alumne/a que ens torni a explicar la solució. 

Dedicaran el resta de la classe a preparar la seva exposició, on serà necessari              

emprar l’ordinador i on exigirem que tots els alumnes parlin un temps similar. 

La següent sessió donarem 5 minuts inicials per repassar l’exposició i després            

cada grup explicarà la solució del problema a la resta de la classe. Finalment              

dedicarem els darrers quinze minuts a contestar les rúbriques-qüestonaris         

(Annex 9) de l’activitat. 

4.5.6-Eines d’avaluació 

Al final de la sessió cada alumne contestarà una rúbrica-qüestionari (Annex 9)            

on autoavaluarà i coavaluarà la seva feina individual i la dels seus companys.  

Emprarem l’heteroavaluació tant en l’exposició grupal, com al escoltar els          

arguments de l’alumne de cada grup elegit pel professor. 

4.5.7-Enunciat del problema 

En Lluís i n’Elena es varen conèixer el 20 de març a un concurs de problemes                 

de lògica, es varen caure molt bé i varen quedar per sopar junts un altre dia. El                 

sopar va anar molt bé i tots dos es començaren a enamorar, però per desgràcia               

n’Elena havia de sortir de viatge a Dublín l’endemà, n’Elena va dir que tornaria              

durant la setmana del 16 al 22 d’abril, però no li va voler dir el dia ni l’hora                  
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perquè sabia que en Lluís voldria preparar alguna cosa i no volia que es              

molestés, només li va dir que arribaria més tard de les 19 i el primer que faria                 

seria anar a ca seva per sopar junts. Òbviament en Lluís vol preparar una gran               

rebuda on vol esperar a n’Elena al dia i l’hora adequada amb el seu menjar               

preferit, la seva música preferida i les seves flors preferides. Per això té una              

sèrie de pistes. 
 
 El voleu ajudar? 
  
Grup A 

 

Ja sabem que a tots dos els encanta la lògica, així doncs, quan en Lluís va                

demanar a n’Elena pel seu menjar preferit ella va contestar així: 

Et diré quatre frases, només una d’elles és veritat, les altres 3 són mentida: 

 

La pizza és el meu menjar preferit 

 

L’entrecot és el meu menjar preferit 

 

La dorada no és el meu menjar favorit 

 

L’entrecot no és el meu menjar favorit 

 

Quin creieu que és el seu menjar preferit? Només pot tenir un menjar preferit 

 

 

Grup B 

 

Ja sabem que a tots dos els encanta la lògica, així doncs, quan en Lluís va                

demanar a n’Elena per la seva flor preferida ella va contestar així: 

Et diré 5 frases, de les quals totes són veritat menys 1: 
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Si hagués d’elegir qualque flor, elegiria les roses 

 

M’agraden  les flors 

 

Les roses no m’agraden. 

 

M’agraden les briòfiles 

 

No m’agraden les flors 

 

Grup C 

 

En Lluís va cercar els vols de tornada de Dublín a Mallorca la setmana del dia                

16 i sap que totes les possibles arribades són: 

Dia 17                                20:00     21.00 

Dia 19                  19:00     20:00     21:00     22:00 

Dia 22                                20:00     21:00     22.00 

 

En Lluís va anar a parlar amb na Irene i na Llucia, dues amigues de n’Elena a                 

les quals també els encanta la lògica, i varen tenir la següent conversació             

perquè en Lluís pogués emprar la lògica……. 

 

Irene: n’Elena només m’ha dit el dia que ve 

Llucia: A mi n’Elena només m’ha dit l’hora que ve 

Lluís: mireu he cercat les possibles arribades, us ajuda una mica? 

Irene: no, segueixo sense saber l’hora que vendrà, però estic segura que na             

Llucia també segueix sense saber el dia que vendrà 

Llucia: escoltant el darrer que has dit ara ja sí que sé el dia que vendrà 

Irene: jo també acabo d’esbrinar l`hora que vendrà.  
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Podeu ajudar a en Lluís? 

 

Grup D 

N’Elena va dir a en Lluís que li encantaven aquestes 5 cançons: My heart will               

go on ( Celine Dion, cançó de Titanic), Let it go ( Demi Lovato- cançó de                

Frozen), Pienso en aquella tarde ( Pereza), Boig per tu ( Sau, grup de rock               

català, vocalista:Carles Sabater) i La canción más bonita del mundo ( Amaia            

Montero) . En Lluís vol que tot sigui perfecte i vol que quan arribi soni aquesta                

cançó, però no sap quina de les 4 és la seva preferida. Però per això haurà                

d’emprar la lògica i desxifrar el missatge de n’Elena: 

 

La meva cançó preferida no és en anglès. 

La meva cançó preferida la canta un home. 

La meva cançó preferida no la canta un grup. 

Let it go no és la meva cançó preferida. 

La meva cançó preferida no la canta una dona. 

 

Elena: Només et diré que n’hi ha dues vertaderes i tres falses, segur que ho               

endevines! 

4.5.8-Orientacions pel docent 

El problema està pensat per una classe de 4t d’ESO acadèmic on hi ha 18               

alumnes, si la classe fos molt més gran es podria afegir un altre apartat.              

Preferentment es desenvoluparà una vegada s’hagi aplicat la combinatòria.  

Volem formar grups de manera que cada problema sigui el més adequat per             

cada grup, tot i que volem fer grups els més equilibrats possible, a vegades els               

grups poden quedar lleugerament desnivellats, sobretot pels extrems, per tant          

els 4 problemes no tenen exactament el mateix nivell de dificultat, per tal             

d’afavorir no desmotivar a cap alumne/a. En aquest cas concret ens trobem            

amb una classe on dos alumnas tenen un nivell bastant més alt que el resta de                
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la classe i tres alumnes tenen un nivell bastant més baix. El docent haurà de               

tenir en compte això i segons el nivell de la classe tal vegada modificar              

lleugerament els apartats.  

4.5.9-Atenció a la diversitat 

Hem preparat el problema de manera que cap alumne es senti exclòs i de              

manera que sigui capaç de poder arribar a entendre amb l’ajuda dels seus             

companys el problema del seu grup. També hem redactat els enunciats del            

problema i les rúbriques tant en castellà com en català per als alumnes             

nouvinguts. Si ens trobéssim a un grup d’alumnes amb ACI, gràcies la            

flexibilitat del problema podríem adaptar un subapartat del problema adequat          

per a ells, de tal manera que sempre ells hagin d’explicar aquesta part en              

l’exposició. 

 

4.6-Hipòtesis a correborar (Rúbrica-Qüestionari Activitat 4) 

Hipòtesi 1 

Es vol contrastar si el fet de plantejar problemes de lògica, adaptats al nivell de                

cada grup, aconsegueix captar l’interès dels alumnes pel problema a priori i            

que llegeixin totes les dades amb atenció. Per això feim la pregunta 1 de la               

rúbrica: es tracta d’una pregunta tancada amb puntuació d’1 a 4. 
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Figura 4: Representació gràfica dels resultats obtinguts a la pregunta 1 

 

Es fa palès que hem aconseguit captar l’atenció de la majoria dels alumnes, a              

més s’ha obsevat que molts no han llegit tot el problema atentament al principi              

perquè ja ha començat a intentar solucionar-lo abans d’acabar de llegir perquè            

volien saber la resposta com més aviat millor. S’ha d’incidir en la necessitat de              

llegir molt bé totes les dates abans d’ intentar solucionar-ho. 

  

Hipòtesi 2 

Es vol contrastar que treballar en grup és positiu per resoldre el problema, que              

la majoria d’alumnes surten beneficiats de la feina en grup i que es troben a               

gust amb aquesta metodologia de feina. Per això plantejam 3 preguntes 
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Figura 5: Representació gràfica dels resultats obtinguts a les preguntes 2,12 i 13.  
 

 

És clar que els resultats obtinguts permeten acceptar la hipòtesi.  

 

 

Hipòtesi 3 

El fet de plantejar problemes a diferents nivells aconsegueix captar l’atenció de            

tots els alumnes, ja que ho veuen com un repte possible, a més una vegada               

entenen el seu apartat es motiven i això fa que tinguin interès en escoltar els               

altres grups i estiguin més a prop d’entendre els seus plantejaments.  

Per contrastar la hipòtesi introduïm la pregunta 14 a la rúbrica, obtenint els             

següents resultats: 
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Figura 6: Representació gràfica dels resultats obtinguts a la pregunta 14 
 

Quan els grups acabaven d’explicar alguns alumnes anaven anotant i fent           

comprovacions, per tant és complicat saber fins a quin punt han entès alguns             

alumnes els altres apartats gràcies a escoltar als seus companys o perquè ho             

han resolt ells mateixos, la majoria d’aquests alumnes es troba en el sector             

groc. Els 4 grups varen fer explicacions molt correctes, llavors no es pot             

acceptar la hipòtesi. El que si es fa palès és la motivació dels alumnes per               

entendre tots els apartats. 

Hipòtesi 4 

L’activitat suposa sortir de la rutina i enfrontar-se a problemes diferents, això fa             

que la majoria dels alumnes estiguin motivats durant tota l’activitat. 

Per contrastar la hipòtesi introduïm a la rúbrica dues preguntes obertes on            

demanam si l’activitat és útil i dinàmica i quines coses els han agradat i quines               

canviarien. 

Podem destacar que per la majoria ha suposat un repte i una motivació             

enfrontar-se a problemes diferents del que estan acostumats i consideren molt           

útil: “haver de posar en funcionament el seu cervell”. El que més els ha agradat               
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ha estat poder pensar en equip i ningú canviaria res excepte una minoria que              

no els agrada treballar en equip. 

 

Hipòtesi 5 

El fet d’elegir a l’atzar la persona del grup que m’explicarà la solució farà que               

tots els integrants del grup s’ajudin i tots entenguin el procés i la solució. 

Per això plantejam si els alumnes del grup A, B, D han entès l’objectiu              

d’analitzar les seqüències i si els integrants del grup C han entès perquè             

descartàvem el dia 19.  

  

Els integrants del grup C contestaren que ho entenen tot perfectament. Els            

integrants dels altres grups contestaren: 

 
Figura 7: Representació gràfica dels resultats obtinguts a la pregunta 4 
 

Tot i que hem aconseguit que la majoria ho entenguin, hem de descartar la              

hipòtesi que tothom a comprès el procés d’analitzar les diferents seqüències           

que podrien ser solució del problema. Serà necessari fer més sessions o            
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treballar la cohesió dels grups per intentar assolir l’objectiu. Baixar el nivell de             

les preguntes no seria la solució, ja que baixaria el nivell de motivació.  

 

Hipòtesi 6 

La majoria dels alumnes és capaç de descartar possibles solucions seguint el            

raonament de reducció a l’absurd. 

La majoria dels alumnes que hem observat a classe i els que han explicat en               

públic perquè descartaven solucions han emprat l’argument de si l’afirmació o           

la seqüència fos certa, llavors la premissa inicial seria falsa. A més a la rúbrica 

hem demanat de manera tancada si han estat capaços de descartar solucions            

seguint un raonament coherent obtenint els següents resultats: 

 
Figura 8: Representació gràfica dels resultats obtinguts a la pregunta 6 
 

És clar que s’ha d’acceptar la hipòtesi, és sorprenent que la majoria dels             

alumnes saben descartar solucions però alguns d’ells a la vista de les altres             

preguntes no tenen clar quin és l’objectiu de descartar possibles solucions. 

 

47 



Hipòtesi 7 

L’activitat té relació amb les matemàtiques i inclús amb altres assignatures i els             

alumnes són conscients que millorant el seu pensament lògic milloraran en           

molts àmbits.  

Plantejam dues preguntes tancades on demanam la relació que pot tenir el            

problema amb les matemàtiques i altres assignatures amb els següents          

resultats: : 

 

 
Figura 9: Representació gràfica dels resultats obtinguts a les preguntes 9 i 10 
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És molt preocupant i sorprenent la comparació del percentatge blau a ambdues            

preguntes, més tenint en compte que els alumnes que estudien l’assignatura de            

filosofia han votat tots  per l’opció de color verd a la segona pregunta. 

També hem plantejat de manera oberta si creien que a lògica té relació amb les               

matemàtiques, el 88% ha contestat que sí, i un 35% ha afegit que té molta               

relació amb les matemàtiques i situacions de la vida quotidiana, però no amb             

els exercicis i problemes plantejats normalment a classe. 

Es fa palès que els alumnes són plenament conscients de la importància de la              

lògica en tots els àmbits i no entenen per què no es treballa més.  

 

4.7-Proposta de treballar més la lògica a la Unitat Didàctica          

probabilitat i combinatòria 

 

4.7.1-Contextualització:  
A la classe de 4t d’ESO A molts alumnes tenen dificultats amb les             

matemàtiques perquè no comprenen les fórmules i els exàmens es basen a            

mecanitzar processos llargs, els quals no entenen. A més, mai es fan feines             

cooperatives ni es fa explicar els seus raonaments als alumnes. La meva            

tutora defensa que el nivell de la classe no és molt alt, excepte dos o tres                

alumnes, i la millor manera de poder aprovar la majoria dels alumnes és             

intentant mecanitzar processos. La classe té potencial i el meu objectiu és            

demostrar a la meva Unitat Didàctica que la classe assolirà millor els continguts             

si introduïm problemes de lògica i  aprenentatge cooperatiu.  
 

4.7.2- Introducció a la probabilitat condicionada emprant la lògica 

 

He tingut la sort de poder fer les unitats didàctiques de probabilitat i             

combinatòria a 4t d’ESO acadèmic. Aquests temes són bastant adients per           

poder treballar la lògica, ja que hi ha bastants problemes que es poden resoldre              
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aplicant arguments lògics en lloc d’emprant les fórmules de probabilitat,          

especialment les de probabilitat condicionada. A classe vaig proposar la          

paradoxa de Bertrand i el problema de Monty Hall. En ambos casos vàrem fer              

feina en grup i els alumnes varen poder fer simulacions. 

Després d’analitzar el currículum i el nivell dels exàmens vaig decidir que no hi              

havia necessitat, en aquest curs, de resoldre problemes de probabilitat          

condicionada aplicant la fórmula de Bayes. Així doncs vaig explicar com a un             

mateix exercici podem considerar diferents espais mostrals i segons l’espai          

mostral que elegim podem aplicar o no la regla de Laplace, tot i que sempre               

l’aplicàvem indirectament.  

 

A partir d’aquí, quan vàrem fer el típic exercici d’urnes i es demanava, per              

exemple, quina és la probabilitat d’extreure la primera bolla blava sabent que la             

segona és vermella? Els alumnes tot d’una varen mirar i recordar la paradoxa             

de Bertrand no varen tenir cap problema per arribar a la solució. El primer pas               

per entendre la probabilitat condicionada és comprendre que amb ella          

l’experiment canvia i per tant canvia l’espai mostral. 

També vaig aprofitar la feina feta a les taules de contingència, així doncs, vaig              

emprar el típic de problema d’homes i dones que parlen anglès i francès a una               

reunió i quan demanava per exemple quina és la probabilitat que parli francès             

sabent que és dona, els alumnes ho varen interpretar simplement com un canvi             

a l’espai mostral i la majoria ho varen entendre sense majors dificultats.  

 

Sortint d’aquí, és interessant justificar la fórmula de Bayes general a partir dels             

casos on es veu clarament que P(A/B) = nombre d’elements de l’espai mostral             

associat al succés B que compleixen A / nombre d’elements de l’espai mostral             

associat al succés B. Les taules de contingència serien una bona eina.  
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4.7.3-Taules de contingència - Lògica de conjunts- Fórmules 

 

Les taules de contingència també són una eina molt potent per treballar la             

lògica. A classe vaig plantejar la pregunta de quantes persones duien texans o             

eren al·lotes, la majoria van sumar el nombre d’al·lotes més el nombre            

d’homes que duien texans, alguns varen sumar tots els que duien texans més             

les alumnes que no duien texans i va haver una al·lota que va restar al nombre                

total de la classe els al·lots que no duien texans. Ningú va sumar el nombre               

d’al·lotes més el nombre de persones amb texans i va restar les al·lotes que              

duien texans, de fet no és el procés més lògic a priori. Però molts llibres               

contesten sempre aquesta pregunta aplicant la famosa fórmula P(A B) = P(A)        ⋃    

+ P(B) - P(A B), òbviament aquesta fórmula és molt important i s’ha   ⋂          

d’ensenyar, però mai s’hauria de donar com a eina principal per resoldre            

aquests tipus de problemes, almenys quan s’està començant, deixem que els           

alumnes puguin raonar i puguin decidir, no té sentit dir: simplement això es fa              

amb la fórmula.  

 

 
nombre de persones que són dones o duen texans = nombre dones + nombre homes que duen                 

texans. 

nombre de persones que són dones o duen texans = nombre persones que duen texans +                

nombre de dones sense texans. 
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nombre de persones que són dones o duen texans = nombre persones totals - nombre d’homes                

amb texans. 

nombre de persones que són dones o duen texans = nombre dones + nombre persones amb                

texans - nombre de dones amb texans.  
Quina empreran o deduiran els alumnes?  

 

Figura 10: Representació del problema nombre de persones que són dones o duen texans 

 

Els alumnes varen comprendre perfectament la fórmula d’inclusió-exclusió        

després de fer el problema, però no entenien com algú podria emprar a priori              

aquesta fórmula per resoldre el problema, pensaven que no era lògic. De fet             

quasi ningú empraria la darrera fórmula.  

Aquest problema també em sembla un punt de partida prou interessant per            

poder explicar les fórmules de probabilitat que s’expliquen a BATXILLER, és           

podria relacionar molt bé els arguments dels alumnes amb els diagrames de            

Venn. De fet els meus alumnes han aplicat sense saber-ho moltes fórmules            

que s'ensenyen a BATXILLER, normalment justificades amb diagrames de         

Venn, i no a 4T d’ESO per resoldre el problema plantejat. 

Quant abans treballem la lògica, menys els costarà als alumnes plantejar i            

resoldre aquests tipus de problemes, millor podran entendre moltes fórmules          

matemàtiques i seran capaços de formalitzar situacions de la vida quotidiana           

emprant el llenguatge matemàtic. De fet, escriure el resultat de l’exercici en            

llenguatge de conjunts i després calcular la probabilitat va ser prou fàcil per la              

gran majoria de la classe.  

 

4.7.4-Principi de la multiplicació- Lògica - Deducció fórmula Combinacions 

 

Vaig decidir explicar la combinatòria després de probabilitat per poder          

justificar-la com una eina per calcular l’espai mostral de molts experiments. És            

necessari explicar el principi de multiplicació seguint aquest criteri, principi          
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fortament relacionat amb el producte cartesià i la lògica de conjunts. Aquest            

principi no es troba al currículum de les IIles Balears. 

Després explicàrem les permutacions i variacions com un subcàs d’aquest          

principi, però sense cap necessitat d’aprendre les fórmules de memòria. Per           

explicar les combinacions vàrem pensar quants grups diferents de 2 persones           

podíem fer a classe, els alumnes van aplicar el principi de multiplicació, però la              

majoria es varen adonar sense jo haver de dir res que hi havia resultats que               

representaven el mateix grup i que el resultat no era correcte. Molts varen             

deduir tots sols que s’havia de dividir per 2 el resultat. No va ser massa               

complicat per a ells comprendre que sí els grups eren de 4, era necessari              

dividir per 4x3x2x1.  

Evidentment després vàrem explicar el factorial d’un nombre, els nombres          

combinatoris i la seva fórmula, però a partir d’entendre primer el que estàvem             

fent. De fet a l’examen vaig posar exercicis d’operacions amb nombres           

combinatoris i la majoria no varen emprar la fórmula directament, sinó el mateix             

procés seguit a classe. 

 

4.7.5-Resultats de la  proposta  

He pogut desenvolupar tota aquesta proposta gràcies a que la meva tutora            

m’ha deixat temps suficient, però normalment no es disposa de tant de temps.             

Considero que si es treballàs més la lògica a altres cursos d’ESO es podria              

haver fet la mateixa proposta però emprant menys temps. El concepte d’espai            

mostral diferent pel mateix experiment va ser difícil pels alumnes i va requerir             

temps, però era imprescindible per desenvolupar la proposta. Treballar de          

manera grupal va ser complicat degut a la falta de costum dels alumnes i vàrem               

acabar fent feina per parelles o en grups de 3, tot i que no era el previst va ser                   

més beneficiós que la feina individual. Els resultats han estat extremadament           

positius, pujant més de 2 punts la mitjana de la classe i millorant àmpliament              

els resultats de cursos anteriors en els mateixos temes. A més els alumnes han              

quedat molt satisfets de la metodologia emprada i de l’assoliment dels           

53 



objectius. Les avaluacions al professor que els alumnes contestaren posen de           

manifest que les classes de matemàtiques no foren avorrides per a ells, que             

inclús es divertien i agraïren l’enfocament diferent de les classes. El fet de no              

haver de memoritzar quasi fórmules i poder relacionar els exercicis amb els            

seus raonaments fets a classe millora significativament els resultats. Quan un           

alumne/a arriba al raonament i ho explica als seus companys el nivell de             

comprensió i d'assoliment és molt més alt que quan ho explica el professor.             

Amb això no vull dir que no sigui important arribar a raonaments formals, sinó              

que no hauria de ser la primera fase, de fet un dels objectius d’aquesta              

proposta és facilitar que els alumnes comprenguin més fàcilment els          

raonaments formals de cursos superiors.  

 

5-Conclusions 
 

Els actuals Currículums de Matemàtiques d’ESO deixen ben clar, de manera           

implícita, la importància de treballar la lògica, per desgràcia a la pràctica no es              

dóna suficient importància a aquesta part del Currículum i això es reflecteix en             

el nivell de raonament dels alumnes. 

 

L’aprenentatge cooperatiu suposa millores importants respecte a l’aprenentatge        

individual, però el fet de formar grups de diverses persones dins l’aula no             

implica necessàriament una autèntica cooperació. Les estructures de Kagan         

són una eina molt potent per formar autèntics grups cooperatius. 

 

Es poden desenvolupar molts problemes de lògica diferent atenent l’estructura          

de la classe, i el fet de poder anar descartant solucions es considera adient per               

treballar en equip emprant estructures de Kagan. Aquestes activitats són          

adients per poder treballar i desenvolupar les competències a l’assignatura de           

Matemàtiques. 
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L’avaluació de l’activitat desenvolupada a l’aula posa de manifest que els           

alumnes han trobat molt motivadora l’activitat, tant pel fet de treballar en grup             

com per l’enunciat, i això ha fet que la majoria tingués una gran comprensió de               

tots els aspectes treballats i una actitud molt activa. 

 

La proposta es va poder dur a terme de manera satisfactòria, però es va              

necessitar més temps degut que la classe estava acostumada a unes           

matemàtiques molt mecanicistes i a fer feina de manera individual. El fet de             

incidir en els raonaments i no en les fórmules va ser positiu per a la majoria de                 

la classe. Si no tenen hàbits de fer feina en grup, és molt difícil aconseguir               

arribar a autèntiques estructures cooperatives, però almenys el fet de treballar           

en parelles o petits grups nombroses activitats també va ser beneficiós. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



6-REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
Ayuso,M. (8 de enero, 2015). Uno de nuestros mejores profesores señala el 

gran error en la enseñanza de matemáticas. El Confidencial. Retrieved 

from 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-08/el-gran-erro

r-que-cometemos-al-ensenar-matematicas-y-8-ideas-para-mejorar-su-apr

endizaje_599881/ 

 

Blair, J. Anthony i Johnson, Ralph H. (1987). The Current State of Informal 

Logic. Informal Logic 9 (2).. Retrieved from 

https://ojs.uwindsor.ca/index.php/informal_logic/article/view/2671  

 

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació             

secundària obligatòria a les Illes Balears. Bolletí Oficial de les Illes           

Balears. 16 de Maig de 2015, núm 73, 25116-25151. Retrieved from           

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_34-2015_curri

culum_ESO_boib73.pdf  

 

Gisbert, D (2018). Evidencias sobre la efectividad del aprendizaje cooperativo:          

síntesis de metaanálisis y relación con educación inclusiva. Retrieved         

from 

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/d

uran_evidencias_sobre_la_efectividad_del_aprendizaje_cooperativo.pdf 

 
Govern d’Espanya. (2016). PISA 2015 Informe Espanyol. 
 
Grima.C, Moreno.M i Mallavibarrena.R (2013).“El primer problema con las 

matemáticas es que no se entiende lo que se lee”. Por José.A Carpio. 
Rtve. Retrieved from 
http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-matematicas-no-se
-entiende-se-lee/812561.shtml 

56 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-08/el-gran-error-que-cometemos-al-ensenar-matematicas-y-8-ideas-para-mejorar-su-aprendizaje_599881/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-08/el-gran-error-que-cometemos-al-ensenar-matematicas-y-8-ideas-para-mejorar-su-aprendizaje_599881/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-08/el-gran-error-que-cometemos-al-ensenar-matematicas-y-8-ideas-para-mejorar-su-aprendizaje_599881/
https://ojs.uwindsor.ca/index.php/informal_logic/article/view/2671
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_34-2015_curriculum_ESO_boib73.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_34-2015_curriculum_ESO_boib73.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/duran_evidencias_sobre_la_efectividad_del_aprendizaje_cooperativo.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/duran_evidencias_sobre_la_efectividad_del_aprendizaje_cooperativo.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-matematicas-no-se-entiende-se-lee/812561.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-matematicas-no-se-entiende-se-lee/812561.shtml


 
Groarke, Leo. (1996). Logic, Art and Argument. Informal Logic, 18, 105-129. 

Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/72764609.pdf 
 
Harada Olivares, Eduardo, Argumentos, formalización y lógica informal. 

CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva [en 
linea] 2009, 16 (Julio-Octubre). Retrieved from 
http://www.redalyc.org/pdf/104/10411360003.pdf  ISSN 1405-0269  

 

JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T. i HOLUBEC, E.J. (1999): El aprendizaje          

cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós 

 

Kagan, S. (1994). Cooperative Learning, Resources for Teachers. San Juan  

         Capistrano, CA: Kagan Cooperative Learning.  

 

Pujolàs, P. (2008). Introducció a l’aprenentatge cooperatiu, 1–42. 

 

Pujolàs Maset, P  i Lago, J. R. (2011). El programa CA / AC (Cooperar per 

  aprendre / Aprendre a cooperar) per ensenyar a aprendre en equip, (2011), 

1–154. 

 

Slavin, R. E. (2008). Cooperative learning, success for all, and evidence-based           

reform in education. In Éducation et didactique, vol 2/2008, 149-157. 

 

 

 

57 

https://core.ac.uk/download/pdf/72764609.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/104/10411360003.pdf


 

 

 

7-BIBLIOGRAFIA 
 

Álvarez, C. (1994). De la determinación del infinito a la inaccesibilidad en los             

cardinales transfinitos. Crítica, Revista hispanoamericana de filosofía,       

XXVI(78), 27–71. 

 

DECRET 187/2015, de 25 d' agost, d'ordenació dels ensenyaments de          

l'educació secundària obligatòria. Diari Oficial de la Generalitat de         

Catalunya. 28 d’Agost de 2015, núm 6945, ANNEX 4 Currículum de           

l'educació secundària obligatòria. Retrieved from     

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf 

 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se              

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación           

Secundaria Obligatoria. Boletín oficial de la Comunidad de Madrid.         

Madrid, Miércoles 20 de Mayo de 2015, núm 118, 95-132. Retrieved from            

www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.

PDF  

 

Decreto 220/2015, por el que se establece el currículo de la Educación            

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de          

Murcia. 2 de septiembre de 2015, núm 203, 30963-31044 

 

DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo              

de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad          

58 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF


Foral de Navarra. Boletín Oficial de Navarra. 2 de julio de 2015, núm 127,              

44-56.  

 

Ferreirós, J. (2010). La lógica matemática: una disciplina en busca de           

encuadre. Theoria. An International Journal for Theory, History and         

Foundations of Science, 69, 279–299. Retrieved from       

http://philsci-archive.pitt.edu/10305/1/717-1968-1-PB.pdf 

 

IES Amigó. (2017). Què és l’Aprenentatge Cooperatiu (AC). ICAPE.  

 

Valenzuala, A. (2015). Los 6 problemas de lógica y probabilidades más           

controversiales de las matemáticas. UPSOCL. Retrieved form       

http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/los-6-problemas-de-logica-y-pr

obabilidades-mas-controversiales-de-las-matematicas/ 

 

Vila, C i Callejo, M (2005). Matemáticas para aprender a pensar, Madrid,            

Narcea.S.A 2a ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

http://philsci-archive.pitt.edu/10305/1/717-1968-1-PB.pdf
http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/los-6-problemas-de-logica-y-probabilidades-mas-controversiales-de-las-matematicas/
http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/los-6-problemas-de-logica-y-probabilidades-mas-controversiales-de-las-matematicas/


ANNEX 1: Estructura fitxes parlants 

 
 

                                                      FITXES PARLANTS 

  

Preparació: 

 

 

Cada equip necessita vuit fitxes de quatre colors diferents. Dues fitxes per  

 

alumne del mateix color. 

 

   
Funcionament 
: 

 
El professor presenta un tema per discutir i deixa temps per pensar 

 
Un alumne colocarà una fitxa al centre de la taula i comença a parlar i  
 
 
expressar les seves idees, quan aquest  acabi, l’alumne que vulgui agafar el  
 
 
torn posarà la seva fixa al centre de la taula. 

 
La ronda acabarà quan cada alumne/a hagi intervingut dos torns. En acabar  
 
 
una ronda es pot començar una nova ronda. 

 
El temps acabarà quan el professor diu temps 
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ANNEX 2: Rúbrica activitat 1 

 
 

 1 2 3 4 

He llegit  

atentament el  

problema? He  

sabut identificar  

les possibles  

solucions? 

Ho he llegit   
només una  
vegada per  
damunt i no he    
acabat 
d’entendre bé el   
que demanava. 

Ho he llegit tot i     
he entès  
algunes coses  
però no estava   
completament 
segur/a de  
l’objectiu del  
problema. 

Ho he llegit   
atentament i  
tenia bastant  
clar les  
possibles 
respostes. 

Ho he llegit les    
vegades 
necessàries per  
entendre 
perfectament el  
que es  
demanava i  
tenia molt clar   
totes les  
possibles 
respostes. 

Creus que el fet    

de fer feina en    

grup ha ajudat a    

resoldre el  

problema més  

ràpid?  

 

No, crec que tot    
sol/a hagués  
resolt abans el   
problema. 

No estic segur/a   
que ajudi a   
resoldre el  
problema més  
ràpid. 

Sí, però no   
massa més  
ràpid. 

Sí, crec que les    
opinions i la   
feina dels meus   
companys 
m’han ajudat a   
resoldre abans  
el problema. 

He entès quin   

és l’objectiu  

d’analitzar les  

diferents 

seqüències?  

 

No, he preferit   
seguir altres  
estratègies i no   
he entès  
l’objectiu 
d’analitzar altres  
seqüències. 

He seguit altres   
estratègies però  
més o menys si    
crec entendre  
quin és  
l’objectiu. 
Sí he emprat   
l’estratègia 
d’analitzar les  
seqüències però  
no he acabat   
d’entendre el  
motiu. 

He seguit un   
altre estretègia  
però sí entenc   
quin és  
l’objectiu. 

He seguit  
l’estratègia 
d’analitzar les  
diferents 
seqüències i  
òbviament sì he   
entès l’objectiu. 

He sabut  

descartar 

solucions 

No he sabut   
descartar 
pràcticament 
res, m’ha  

He sabut  
descartar 
algunes 
solucions i altres   

He sabut  
descartar les  
solucions, però  
no estic de   

Sí,totalment. 
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incorrectes 

seguint un  

raonament 

coherent?  

 

 

semblat molt  
complicat 

no. segur/a de ser   
de saber  
expressar 
alguns 
raonaments. 

Creus que has   

expressat 

correctament els  

teus 

raonaments als  

teus companys? 

No, crec que   
m’he explicat  
bastant 
malament 

En part. Sí, però crec   
que alguns no   
m’han entès  

Sí, totalment 

He prestat  

atenció a les   

explicacions 

dels meus  

companys ( del   

mateix grup)?  

M'ha ajudat a   

entendre millor  

les coses? 

No, ja ho tenia    
suficientment 
clar. 
No, no ho   
entenia i no la    
cosa no ha   
millorat. 

Sí, tot i que    
encara no ho   
tinc clar, crec   
que m’ha ajudat   
bastant. 

Sí, tot i que crec     
ho tenia bastant   
clar pot ser   
interessant 
conèixer els  
seus 
raonaments 

Sí, crec que   
m’han aportat  
coses molt  
interessants, 
independentme
nt de la meva    
comprensió 
inicial del  
problema 

Amb quin grau   

d’atenció has  

escoltat a cada   

grup? 

 No estava gaire 
atent. 

Escoltava a 
estones 

He escoltat 
quasi sempre, 
però en algun 
moment he 
desconectat 

He escoltat molt 
atentament 

Grup 1      

Grup 2     

Grup 3     

Grup 4     

He entès als   

altres grups  

quan explicaven  

Pràcticament 
res 

Més o menys Ho he entès   
quasi tot 

Sí, ho han   
explicat molt bé 
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els seus  

apartats? 

Grup 1      

Grup 2     

Grup 3     

Grup 4     

Has trobat  

interessant el  

problema i ha   

suposat un  

repte? 

 

Pràcticament 
res 

Més o menys Sí, al principi   
molt, però he   
anat perdent un   
poc d’interès 

Sí,totalment 

 
 

ANNEX 3: Estructura Rally Table 
 

                                                       RALLY  TABLE  

  
Funcionament 

El professor planteja una tasca o problema i deixa temps per pensar 

Per parelles i per torns, els alumnes passen el paper i el llapis i cadascú 
 
 escriu una resposta o proposa alguna idea 

Queda totalment prohibit parlar. El professor decideix qui comença a escriure. 

 

ANNEX 4: Escala activitat 2 

 

63 



 
 

 No Més o menys Sí 

L’activitat ha suposat   

un repte interessant? 

   

Has fet aportacions   

per ajudar a resoldre    

el problema abans? I    

els teus companys? 

   

Alumne 1    

Alumne 2     

Alumne 3    

Has escrit de manera    

raonada i  

estructurada els teus   

arguments? I els   

teus companys? 

   

Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3    

Has entès perquè   

l’únic que es podia    

menjar la pera era en     

Carles? I els teus    

companys? 

 

   

Alumne 1     

Alumne 2    

Alumne 3    
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Creus que ho   

podries explicar de   

manera raonada i   

coherent ? I els teus     

companys? 

 

   

Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3    

Has entès que na    

Maria era l’única que    

podia dur la taronja?    

I els teus companys? 

 

   

Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3    

Creus que ho   

podries explicar de   

manera raonada i   

coherent ? I els teus     

companys? 

   

Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3    

Podries explicar  

perquè l’assassina  

només pot ser na    

Raquel? Creus que   

els teus companys   

ho sabrien explicar? 
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Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3    

Has prestat  
 
atenció als  
 
arguments dels t 
 
eus companys i  
 
t’han ajudat a  
 
resoldre abans el  
 
problema? Els  
 
teus companys  
 
t’han prestat 
atenció? 

   

Alumne 1    

Alumne 2    

Alumne 3     

 

 

 

ANNEX 5: Estructura caps junts parlants 
 

                                                 CAPS JUNTS PARLANTS 

  

Preparació: 

 

 

Una fulla de paper per alumne per mostrar les seves idees.. 

 

   
Funcionament 
: 
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El professor presenta un tema per discutir i deixa temps per pensar 

 
Els alumnes escriuen les seves respostes i les mantene tapades. 

 
Quan tots estan preparats s’aixecan i ajunten els caps. 
 
Comparen i comparteixen les seves respostes. 

 
Debateixen fins arribar a un consens. 

 

 

ANNEX 6: Registre activitat 3 
 

 Sí No 

Has sabut respetar el torn de      

paraula dels teus companys? 

 

  

El teu grup ha respetat el teu       

torn de paraula i les teves      

opinions? 

  

Has escrit els teus    

arguments de manera clara i     

ordenada? 

  

Has ajudat als teus    

companys a entendre les    

coses? 
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Has tingut una participació    

activa dins el teu grup? 

  

Has intentat fer veure als     

teus companys que les teves     

argumentacions ren les   

correctes? 

  

Has sabut dialogar i arribar a      

acords? 

  

Creus que és possible repetir     

una acció infinites vegades? 

 

  

Has entès perquè la granota     

mai arribarà a creuar el riu? 

  

La suma 1+1+1+1.. creus    

que tendeix a infinit? 

  

Sabries posar exemples de    

sumes que no tendeixen a     

infinit? 

  

Creus que entre l’1 i l’1,1 hi       

ha infinits nombres? 

  

 

 

ANNEX 7: Estructura Round Robin 
 

 

                                                        ROUND ROBIN  

  
Funcionament 
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El professor planteja un problema amb múltiples respostes i deixa temps per  
 
pensar 

 
El professor selecciona l’alumne/a que començarà 

 
Treballant en equip, els alumnes responen verbalment, xerrant més o menys  
 
el mateix temps cadascú. 
 

 

 

ANNEX 8: Bases d’orientació activitat 4 

 
Bases Orientació Grup A 

 

Què volem saber? 

 

Quines possibles respostes té la pregunta? 

 

Quines estratègies podem emprar? 

 

Quines són totes les possibles seqüències tenint en compte l’enunciat? ( Una            

seqüència seria FFVF)  

 

Analitzeu cada seqüència per separat i analitzeu si poden ser la seqüència            

correcta, o pel contrari són contradictòries. 

 

Expliqueu en cada cas perquè les seqüències són incorrectes o correctes           

(Recordeu que només hi ha una seqüència bona) 
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Una vegada creieu haver trobat la resposta bona, repasseu les vostres           

respostes per estar segurs d’haver arribat a la solució correcte  

 

Escriviu de forma clara i ordenada la vostra resposta a la pregunta, justificant             

tots els passos seguits. 

 

Bases orientació grup B 

 

Què volem saber? 

 

Quines possibles respostes té la pregunta?  Penseu  bé aquesta pregunta 

 

Quines estratègies podem emprar? 

 

Quines són totes les possibles seqüències tenint en compte l’enunciat? ( Una            

sequència seria per exemple  VFVVV)  

 

Analitzeu cada seqüència per separat i analitzeu si pot ser la seqüència            

correcta, o pel contrari és contradictòria. 

 

Expliqueu en cada cas perquè les seqüències són incorrectes o correctes           

(Recordeu que només hi ha una seqüència bona). 

 

Una vegada creieu haver trobat la resposta bona, repasseu les vostres           

respostes per estar segurs d’haver arribat a la solució correcte.  

 

Escriviu de forma clara i ordenada la vostre resposta a la pregunta, justificant             

tots els passos seguits. 
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Bases Orientació GRUP C 

 

Què volem saber? 

 

Quines possibles respostes té la pregunta? 

 

 A priori que sap na Irene? Que no sap na Irene? 

 

A priori Què sap na Llucia ? Què no sap na Llucia? 

 

Quin seria l’únic cas en que només sabent l’hora na Llucia també sabría el dia? 

 

Com pot estar segura na Irene que no esteim en aquest cas i que na Llucia no                 

sap el dia? 

 

Una vegada na Llucia ha escoltat na Irene, quina seria l’única hora d’arribada             

que li permetria saber el dia? 

 

Redacteu totes les vostres respostes en claredat 

 

Quin dia i a quina hora arribarà n’Elena ? Raonau tot el procés amb claredat. 

 

Bases Orientació grup D 

 

Que volem saber ? 

 

Quines possibles respostes té la pregunta ? 

 

Identifiqueu cada resposta amb les seves característiques. 
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Per exemple: Pienso en aquella tarde-Pereza  Grup, home, canta en castellà→  

 

Quines són totes les possibles seqüències tenint en compte l’enunciat? ( Una            

seqüència seria VVFFF)  

 

Analitzeu cada seqüència per separat i analitzeu si pot ser la seqüència            

correcta, o pel contrari és contradictòria 

 

Expliqueu en cada cas perquè les seqüències son incorrectes o correctes           

(Recordeu que només hi ha una seqüència bona) 

 

Una vegada creieu haver trobat la resposta bona, repasseu les vostres           

respostes per estar segurs d’haver arribat a la solució correcte 

  

Escriviu de forma clara i ordenada la vostre resposta a la pregunta, justificant             

tots els passos seguits. 

 

ANNEX 9: Rúbrica-qüestionari activitat 4 
 

1. He llegit atentament el problema? He sabut identificar les possibles           

solucions? 

 

 

1 2 3 4 

Ho he llegit només    
una vegada per   
damunt i no he    
acabat d’entendre bé   
el que demanava. 

Ho he llegit tot i he      
entès algunes coses   
però no estava   
completament 
segur/a de l’objectiu   
del problema. 

Ho he llegit   
atentament i tenia   
bastant clar les   
possibles respostes. 

Ho he llegit les    
vegades necessàries  
per entendre  
perfectament el que   
es demanava i tenia    
molt clar totes les    
possibles respostes. 

 

 

72 



 

2. Creus que el fet de fer feina en grup ha fet la classe més interessant i a la                   

vegada a ajudat a resoldre aquest  problema més ràpid?  

 

 

1 2 3 4 

No m’ha semblat   
més entretingut, i a    
més crec que tot    
sol/a hagués resolt   
abans el problema. 

El fet de fer feina en      
grup sí em sembla    
més interessant però   
no estic segur/a que    
ajudi a resoldre el    
problema més ràpid. 

No em sembla   
interessant fer feina   
en grup, però estic    
d’acord en que la    
majoria de la classe    
surt beneficiada. 

Crec que fer feina en     
grup enriqueix la   
classe i crec que les     
opinions i la feina    
dels meus companys   
m’han ajudat a   
resoldre abans el   
problema. 

 

 

3 He pensat alguna estretègia? quina? 

 

 

 

 

4 He entès quin és l’objectiu d’analitzar  les diferents seqüències?  

 

 

1 2 3 4 

No, he preferit seguir    
altres estratègies i no    
he entès l’objectiu   
d’analitzar altres  
seqüències. 

He seguit altres   
estratègies però més   
o menys si crec    
entendre quin és   
l’objectiu. 
Sí he emprat   
l’estratègia 
d’analitzar les  
seqüències però no   
he acabat d’entendre   
el motiu. 

He seguit un altre    
estretègia però sí   
entenc quin és   
l’objectiu. 

He seguit l’estratègia   
d’analitzar les  
diferents seqüències  
i òbviament sì he    
entès l’objectiu. 
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5 He entès perquè hem descartat el dia 19?  

 

1 2 3 4 

No he entès   
pràcticament res,  
m’ha semblat molt   
complicat 

Un moment m’ha   
semblat que ho   
entenia però em   
genera bastantes  
dubtes 

Sí crec que ho he     
entès però no sé si     
seria capaç  
d’explicar-ho 

Ho entès  
perfectament i seria   
capaç d’explicar-ho  
sense cap problema 

 

 

 

 

6 He sabut descartar solucions incorrectes seguint un raonament coherent? 

 

 

Sí No Crec que sí, però no estic      
segur/a 

 

 

 

7 T'ha parescut una activitat útil i dinàmica? Per què? 

 

 

 

 

 

8 Escriu alguna cosa que t'hagi agradat i alguna que creus que es podria              

millorar de l’activitat. 
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9 Trobes que l'activitat té relació amb les matemàtiques? 

 

 

Sí, bastant. No. Pràcticament no. Crec que sí, però tal     
com ens expliquen   
les matemàtiques  
normalment no. 

 

 

10 Trobes que l'activitat pot tenir relació amb altres assignatures? 

 

 

Sí, bastant. No. Pràcticament no. Crec que sí però tal     
com ens expliquen la    
majoria 
d’assignatures no. 

 

 

 

11 Creus que fer activitats d'aquest tipus et pot ajudar a millorar el teu              

rendiment a les  matemàtiques?  

 

 

12 Creus que és útil per tu haver d'explicar els teus raonaments als teus              

companys? 

 

1 2 3 

No, si jo ho tinc clar no sé        
perquè em pot ajudar 

En part sí, ja que m’ajuda a       
millorar la meva comunicació    
i en part no, ja que he de        

Sí, crec que m’ajuda a     
aprendre a expressar-me   
millor i a més els meus      
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perdre temps en explicar i ho      
podria dedicar a pensar    
millors raonaments jo tot    
sol/a 

companys em poden fer    
veure si vaig bé o estic      
equivocat o equivocada i    
ajudar-me a millorar els    
meus raonaments. 

 

 

 

 

 

13 He escoltat les explicacions dels meus companys ( del mateix grup)? M'ha             

ajudat a entendre millor les coses? 

 

 

1 2 3 4 

No, ja ho tenia    
suficientment clar. 
No, no ho entenia i     
no la cosa no ha     
millorat. 

Sí, tot i que encara     
no ho tinc clar, crec     
que m’ha ajudat   
bastant. 

Sí, tot i que crec ho      
tenia bastant clar pot    
ser interessant  
conèixer els seus   
raonaments 

Sí, crec que m’han    
aportat coses molt   
interessants, 
independentment de  
la meva comprensió   
inicial del problema 

 

 

 

 

 

14 He entès als altres grups quan explicaven els seus apartats? ( Valoració de              

cada grup) 

 

 

1 2 3 4 

Pràcticament res Més o menys Ho he entès quasi tot Sí, ho han explicat    
molt bé 
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