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Resum 

Si al llarg de la història de l'educació, les matemàtiques ha estat una assignatura 

complexa per superar per part dels alumnes, es fa més costa amunt per a aquells alumnes que 

presenten una dificultat específica d'aprenentatge. En aquest treball es presenta una sèrie 

d'indicacions que afavorirà a adquirir els continguts corresponents. Això es farà en un ambient 

on s'inclou a tots els alumnes per igual i aquests són partícip del seu propi aprenentatge. 

Paraules clau: Matemàtiques, Dificultats d’aprenentatge, Discalcúlia, Gamificació, Educació 

Inclusiva, Treball cooperatiu 

 

Abstract 

All throughout the history of education, mathematics has been a complex subject for 

students to overcome, it becomes even  more difficult for those students who have a specific 

learning disability. Whith this work presents itself a series of indications that will favor 

acquiring the corresponding content. This will be done in an environament where all students 

will be included equally and they are each one participants in their  own learning.  

If along the history of the nurture the mathematicians has been a complex subject to surpass 

for part of the pupils, makes more coast aloft for those pupils that present a specific difficulty 

of learning. At this work presents a series of indications that will favour at acquiring the 

corresponding contents. This will make at an ambient where includes at all the pupils for 

equal and these are partícip of his own learning. 

Key words: Mathematics, Learning Disability, Dyscalcúlia, Gamification, Inclusive 

Education, Cooperative Working. 
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1. INTRODUCCIÓ 

     La temàtica del TFG es basa a treballar la competència matemàtica. Per aconseguir això 

vull conscienciar de la importància d'un canvi en les metodologies. Aquestes metodologies, a 

més, faciliten una educació inclusiva amb alumnes amb necessitats educatives especials. Les 

metodologies a emprar seran gamificació, treball cooperatiu, ja que faciliten la inclusió de tot 

l'alumnat. Si apliquem unes bones metodologies i fem esment a tota classe d'alumnes, el canvi 

en l'educació és real i efectiu. 

En primer lloc hem de tenir clar "fins a on anem". I qui ens marca a on hem d'arribar és el 

currículum de les Illes Balears. Aquest document, com ens diu el currículum (CAIB, 2019) 

"Les matemàtiques constitueixen una forma de mirar i interpretar el món que ens envolta, 

reflecteixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, estructuren el 

coneixement que s'obté de la realitat, permeten el tractament de gran varietat de situacions i 

afavoreixen la capacitat per aprendre a aprendre. El seu caràcter instrumental és la base 

fonamental per adquirir nous coneixements, especialment en el procés científic i tecnològic, 

tan important en el món actual". 

En aquest treball agafarem un cas pràctic on un alumne amb DEA, concretament d'un 

alumne amb un diagnòstic de Discalcúlia, es troba dins d'una aula ordinària. Present unes 

activitats per treballar amb tota la classe. És complicat trobar estudis referent a les dificultats 

específiques d'aprenentatge en l'àrea de matemàtiques, ja que, la gran majoria dels estudis 

realitzats a les DEA són en àrees lingüístiques. Bé és cert que en la gran part dels alumnes 

amb qualque DEA en àrees lingüístiques també es troben amb dificultats amb les 

matemàtiques, ja que les arrels d'aquestes dificultats són trastorns espacials, temporals, de 

lateralitat... 

Per arribar a l'èxit pedagògicament parlant, assolir els objectius educatius dels alumnes 

amb i sense DEA, utilitzarem una educació inclusiva. És aquella educació on l'alumne amb 

DEA es troba dintre del grup classe com la resta de companys i es tracta per igual. Al contrari 

del que succeïa al llarg de la història amb les corrents educatives d'abans com l'exclusió, 

separació i integració. Aquesta educació es dirigeix a tots i cada un dels alumnes del grup 

individualitzant cada una de les necessitats particulars. Això s’aconsegueix amb la 

participació de tots els alumnes del grup. Es pot observar com les aules estan plenes 

d'alumnes diversos influint factors socioeconòmics, culturals, i per les característiques 

personals de cada un d'ells, com són capacitats intel·lectuals, psíquiques, sensorials i 

motòriques. 
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Una de les metodologies emprades en aquest treball és la Gamificació. Aquesta és una 

tècnica d'aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l'àmbit educatiu-professional amb 

la finalitat d'aconseguir millors resultats, ja sigui per absorbir millor alguns coneixements, 

millorar qualque habilitat, o bé recompensar accions concretes, entre molts d'altres objectius. 

El model de joc realment funciona perquè aconsegueix motivar als alumnes, desenvolupant 

un major compromís de les persones, i incentivant l'ànim de superació. S'utilitzen una sèrie de 

tècniques mecàniques i dinàmiques extrapolades dels jocs. (Gaitán Virginia, 2019). 

Per finalitzar la darrera metodologia que acompanyarà aquest treball és el treball 

cooperatiu. L'aprenentatge cooperatiu és una estratègia metodològica que s'utilitza, avui en 

dia, en pràcticament totes les aules. En ella el grup ha de treballar conjuntament per 

aconseguir un objectiu que només s'aconseguirà si cada membre de l'equip aconsegueix el seu 

propi objectiu. Molts estudis han demostrat els beneficis de l'aprenentatge cooperatiu dintre 

de l'aula, igual que el desenvolupament de les habilitats interpersonals i treball en equip, 

foment de la responsabilitat personal i autoestima, augment de la motivació en l'aprenentatge 

de nous conceptes. (González Martel, 2016). 

 

Justificació del tema 

L'elecció d'aquest tema em va motivar per una banda per la vocació que tinc en la 

educació especial, m'agrada ajudar als alumnes més necessitats i desmentir que les 

matemàtiques només les pot aprovar alumnes que "neixen amb aquest don".  

Per altra banda he introduït l'àrea de matemàtiques perquè al llarg del Grau d'educació 

primària els docents que he tingut m'han despertat un gran interès en innovar en les noves 

metodologies. 

Altra motivació per la elecció d'aquest tema ha estat que al llarg dels estudis de Grau 

d'educació primària he pogut conèixer eines, situacions, metodologies, etc. que m'han servit 

per poder entendre el canvi que ha donat el món educatiu, des de la meva experiència com 

alumne en els estudis de primària. 

Decantar-me per aquesta temàtica de TFG ha estat el fet de poder millorar el pas per les 

matemàtiques, al llarg de l'educació primària, i a més, si es pot fer amb una educació inclusiva 

per afavorir als alumnes amb DEA, molt millor. 

Específicament he triat l'àrea de matemàtiques, com he avançat anteriorment, perquè els 
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alumnes mostren gran dificultat en aquesta matèria i empitjora si es troben amb l'afegit de 

l'aparició d'una DEA. I, a la vegada, ens trobem amb la característica que les matemàtiques 

tenen uns continguts acumulatius. És a dir, que si per qualque motiu al llarg del període de 

primària fracasses, sol ser molt complicat reenganxar-se al currículum de matemàtiques. I 

amb això recaure en "l'etiqueta" de què les matemàtiques són complicades i 

"no se'm donen bé".  

És gràcies a les matemàtiques, una ciència formal, que podem interpretar els aspectes més 

abstractes del nostre entorn. Ens ajuden a expressar els conceptes espacials, quantitatius, 

qualitatius, etc. Els contextos on ens podem trobar aquests conceptes 

matemàtics són diversos: en tendes, en contextos esportius, a la cuina, a la medicina, etc.  

En el marc de l'educació formal mos trobem el currículum d'educació primària que dintre 

de l'àrea de matemàtiques marca uns objectius a arribar guiats per unes competències. Una de 

les més significatives que ens trobem és la competència matemàtica. 

 

2. OBJECTIUS 

Mitjançant aquest treball he volgut posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics 

adquirits al llarg dels estudis de Grau en educació primària, més concretament en la matèria 

de matemàtiques. A la vegada he volgut gaudir d'aquesta oportunitat per indagar en les 

dificultats que es troben els alumnes amb NESSE, fent més referència en la discalcúlia. Que 

en definitiva era el meu objectiu principal. 

Dit això, amb el recull d'informació que he fet per elaborar aquest treball m'agradaria que 

tot lector d'aquest treball pogués adquirir aquests objectius: 

Objectius Generals 

- Contextualitzar la discalcúlia i les matemàtiques dins un procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

- Trobar metodologies i recursos per poder aplicar a un grup classe on hi hagi alumnes DEA. 

Objectius Específics 

- Obtenir eines per poder detectar alumnes amb discalcúlia. 

- Reconèixer la importància d'englobar a tot l'alumnat per igual en el procés d'ensenyament 

aprenentatge. 

- Adquirir propostes i estratègies d'intervenció per tractar la discalcúlia. 
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3. MARC TEÒRIC 

3.1. Matemàtiques 

Les matemàtiques són la ciència deductiva que estudia las propietats dels ens abstractes, 

com números, figures geomètriques o símbols, i les seves relacions. ( Diccionari de la RAE). 

 El currículum d’educació primària de les illes Balears indica que “Les matemàtiques 

constitueixen una forma de mirar i interpretar el món que ens envolta, reflecteixen la capacitat 

creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, estructuren el coneixement que s’obté 

de la realitat, permeten el tractament de gran varietat de situacions i afavoreixen la capacitat 

per aprendre a aprendre. El seu caràcter instrumental és la base fonamental per adquirir nous 

coneixements, especialment en el procés científic i tecnològic, tan important en el món 

actual.” 

Les matemàtiques tenen la peculiaritat de què són acumulatives, és a dir els conceptes 

s'han d'anar assolint amb fermesa, ja que de cada vegada van sent més complexes. Això és pel 

fet que els nous continguts estan construïts sobre la base dels continguts prèviament adquirits 

i pot arribar a ser un hàndicap si el concepte anterior no es té ben assolit. Ja pot ser que no 

s'hagi assolit per falta de comprensió per part de l'alumne, interès tant per part de l'alumne o 

del docent, pràctica i/o motivació per part de l'alumne o del docent. Si a aquesta peculiaritat li 

afegim que al llarg dels temps les metodologies han estat fonamentades en la memorística i 

una única mecanització en les operacions és el que fa complex a aquesta matèria. D’una 

manera més formal podem classificar les dificultats que ens trobem. Novoa (2015) monstre 

dos tipus de dificultats arrelades a les matemàtiques com serien les annexes i les específiques 

d'aprenentatge. Les annexes serien les que es troba l'alumne sense tenir una relació directa 

amb les matemàtiques com podria resultar ser la situació familiar. I per altra banda trobem les 

específiques, que estan relacionades directament amb les matemàtiques i les organitza en dos 

conceptes: acalcúlia i discalcúlia 

Molts dels alumnes arriben a agafar una baixa autoestima i a tenir la sensació que les 

matemàtiques són complexes o ells no són aptes per aquesta matèria. Des del meu punt de 

vista les matemàtiques és una matèria com qualsevol altre, estan influenciades pel docent que 

les imparteix. Com a docents hem de canviar aquesta perspectiva de l'alumnat respecte a les 

matemàtiques.  

És d'especial interès fer esment que les matemàtiques és una matèria acumulativa i ens 

acompanya al llarg de tots els cicles educatius el perill al fracàs i/o quedar-se "despenjat" 
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d'aquesta matèria. I també cal intentar no caure en etiquetatges com "aquest alumne no 

s'aplica prou" o "no és bo en matemàtiques", ja que hi ha moltes variants que fan que un 

alumne no assoleixi els continguts a un determinat període dels seus estudis. Anem a fer feina 

per solucionar-los o a disminuir aquests factors de perill. 

Si per un adult ja és complexa entendre el que són les matemàtiques hauríem d'empatitzar 

amb els nostres alumnes per veure la seva realitat i donar-nos conte del complex que arriba a 

ser per ells. Si no s'aconsegueix fer-los arribar un punt de reflexió perquè els alumnes 

"s'enganxin" és quan arribem al mite de què les matemàtiques són complicades. És aquí on 

agafa molta importància el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

Un dels conceptes més importants a adquirir quant a l'aprenentatge de les matemàtiques és 

el sentit numèric. Segons J, Godino (2004) el sentit numèric es refereix a la comprensió 

general que té una persona sobre els nombres i operacions, juntament amb la capacitat per 

usar aquesta comprensió de manera flexible per emetre judicis matemàtics i desenvolupar 

estratègies útils per resoldre problemes complexos. Implica, per tant, la possessió d'una 

competència que es desenvolupa gradualment. 

El bloc de nombres i operacions (Decret mínim 2006) pretén essencialment el 

desenvolupament del sentit numèric, entès com el domini reflexiu de les relacions numèriques 

que es pot expressar en capacitats com l'habilitat per descompondre nombres de forma 

natural, comprendre i utilitzar l'estructura del sistema de numeració decimal, utilitzar les 

propietats de les operacions i les relacions entre elles per realitzar càlculs mentalment. 

En l'àmbit internacional, el "National Council of Teachers of Mathematics" (1989) va 

identificar cinc components que caracteritzen el sentit numèric. Aquests són el significat del 

nombre, les relacions numèriques, la grandària dels nombres, les operacions amb els nombres, 

els referents per als nombres i quantitats.  

La finalitat del ser competent amb el sistema numèric, segon J. Giménez (2004) significa 

conèixer les regles de la seva estructura de forma que hom sigui capaç d'usar apropiadament 

els nombres i les seves relacions en la vida quotidiana. 

Per finalitzar aquest apartat m'agradaria fer menció a l'aprenentatge significatiu, que han 

estat tan present al llarg dels estudis d'educació primària. Segons cita Rodríguez (2011) 

“L'aprenentatge significatiu és el procés mitjançant el qual una nova informació es relaciona 

de manera no arbitraria i substantiva amb l'estructura cognitiva de la persona que aprèn. És el 

mecanisme humà per adquirir i emmagatzemar la immensa quantitat d'informació i 
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coneixement”. 

 

3.2. Procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Hem de fer captar als nostres alumnes, amb la màxima efectivitat, els continguts. Per això 

ens trobem amb uns elements importantíssims que ens acompanyaran al llarg del camí. La 

motivació, element fonamental per qualsevol activitat de la qual vulguem arribar a un 

objectiu. Aquesta motivació ja pot ser intrínseca, la podem fer servir perquè l'aprenentatge 

sigui significatiu; o extrínseca, aquí és feina del docent de despertar l'interès de l'alumne 

perquè no es "quedi en el camí" del procés ensenyament-aprenentatge. 

Font (2004) ens diu que la mancança de motivació fa que l'alumne no mostri interès per 

l'aprenentatge. És per això que aquesta falta d'interès fa que presentin alguna dificultat i no 

trobin el sentit per estar dins l'aula ni a la metodologia. És per això que s'ha de tenir en 

compte la motivació dintre d'aquestes metodologies com diu Font (1994), una mala motivació 

provocaria resultats negatius i pot ser que en un futur símptomes de baixa autoestima.  

Un altre element a tenir en compte és l'estructura de la matèria a aprendre per part de 

l'alumne. Ja que si els alumnes entenen aquesta estructura és més fàcil accedir a aquest 

aprenentatge fent-lo més significatiu i a la vegada permet l'associació entre els diferents 

continguts de la matèria. 

Aquesta estructura mencionada amb anterioritat va lligada amb una organització i 

seqüenciació dels continguts. Els coneixements o continguts s'han d'anar presentant a mesura 

que l'alumne ja estigui preparat en l'àmbit cognitiu o hagi assolit els coneixements anteriors. 

Aquests elements mencionats fan que l'alumne passi a formar part activa del seu procés 

d'aprenentatge. 

Podríem parlar també del paper del docent, de com aquest pot fer aparèixer i fer ús del 

pensament matemàtic. Segons Begoña de la Iglesia (2016) trobem aquestes hipòtesis sobre el 

desenvolupament del pensament matemàtic. Per una banda els Piagetians: "la construcció del 

nombre és correlativa al desenvolupament del pensament lògic (7 anys). I actualment autors 

com Starkey i Cooper defensen que "la construcció del pensament matemàtic comença molt 

abans que els infants entrin a primària (al cap de sis mesos som capaços d'esbrinar el nombre 

de conjunts petits)" 

Per arribar a aquest pensament matemàtic és molt important conèixer les etapes que 
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segons esmenta Begoña de la Iglesia (2016) són quatre: Nocions bàsiques, principis numèrics, 

càlcul i resolució de problemes. Recordar que cada alumne té el seu ritme i aquestes etapes no 

han de servir per etiquetar als alumnes i ressaltar els aspectes negatius de cada un, hem 

d'extreure els aspectes positius. Una etapa és la de nocions bàsiques que 

segons Resnick (1989) es creen els esquemes protoquantitatius més o menys als tres anys. 

Apareix la comparació (més gran que... més petit que...); l'increment-decrement (En aquesta 

bossa hi ha més o menys que abans) i la part del tot (la unitat es pot dividir). En l'etapa de 

principis numèrics és Begoña de la Iglesia (2016) que fa menció a Gelman i Gallistel (1978) 

classificant aquesta etapa en principi de correspondència un a un (nomenar un objecte una 

vegada donant igual l'ordre); el principi d'ordre estable (no necessari fer una seqüència 

convencional); principi de cardinalitat (La darrera assignació dóna lloc al cardinal); principi 

d'abstracció (extraure els principis anteriors a qualsevol situació on trobem un conjunt, sense 

fer esment a les característiques dels elements o objectes); principi d'irrellevància (agafar 

consciència que l'element pel qual es comença a enumerar és irrellevant per arribar a extreure 

el del cardinal). En l'etapa de resolució de problemes trobem a Mayer (1987) que ens mostra 

les passes a seguir a l'hora d'arribar a l'èxit en les resolucions: Traducció (arribar de la lectura 

redactada a la representació mental); integració (reconèixer el tipus de problema que hem 

llegit per poder fer-ne una representació global coherent); planificació i control (les passes 

que s'han de donar per arribar a la solució final); execució de la solució (aplicar les regles per 

poder arribar a la solució) 

Acabem de veure estils i etapes d'aprenentatge en l'àrea de matemàtiques. No hem 

d'oblidar que cada alumne en l'àmbit general té uns estils d'aprenentatges 

diferents. Cañas (2010) fa referència als tres tipus de coneixements que fa Piaget.  

- L'estil físic és quan el coneixement arriba a l'alumne després d'haver manipulat el que li 

envolta.  

- L'estil social quan el coneixement arriba millor a l'alumnat quan ha estat compartit i exposat 

pels seus iguals. 

- L'estil lògic-matemàtic es tracta d'interioritzar manipulant igual que en el "físic". Encara que 

també s'introdueix l'abstracció del que s'ha anat adquirint amb la manipulació. Aquesta 

abstracció s'instal·la a la ment i no s'oblida. A l'hora de construir aquest coneixement hi ha 

dues maneres, l'empírica i la reflexiva. 
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3.3. Discalcúlia. 

Abans d'entrar en detalls amb la dificultat que dur la discalcúlia voldria contextualitzar un 

poc el que és l'educació especial. 

“L'educació especial s'entén com un conjunt de Mitjans (humans, materials, legislatius, 

etc.) a l'abast del sistema educatiu per respondre adequadament a les necessitats específiques 

que, de forma permanent o transitori, presenten alguns alumnes”. (Aldea & de Medeiros, 

2002) 

Els fins generals de l'educació especial proposen aconseguir un màxim de les capacitats 

individuals de l'alumne i la integració plena. El concepte de Necessitats Educatives Especials 

(NEE) compren l'aplicació de mesures educatives addicionals personalitzades, quan l'alumne 

presenti dificultats en l'aprenentatge. 

Avui en dia, el sistema educatiu integra ja l'Educació Especial i proposa la integració com 

a mètode normalitzador, que suposa l'escolarització de l'alumne amb necessitats especials 

(ACNEE) en l'escola ordinària i en condicions ordinàries, però amb les ajudes necessàries 

sempre que sigui possible. (Aldea & de Medeiros, 2002) 

Però no sempre ha estat així. En el segle XVIII, època que es caracteritzava per la 

ignorància i el rebuig es tractaven els conceptes com "anormals" i "diferents". 

Abans, al segle XVI el frare Pedro Ponce de León va intentar amb èxit donar una educació 

a dotze nins sordmuts reconeixent-lo dins del món educatiu. Va ser en 1620 quan es publicà 

"Reducció de les lletres i art d'ensenyar a parlar als muts" per Juan Pablo Bonet. Charles-

Michael de L'Epée va crear la primera escola per sordmuts a 1755. A Paris a 

1784 Valentin Haüy creà un institut per nins cecs, entre ells estava en Louis Braille. A finals 

del XVIII ja va arribar l'era de la institucionalització especialitzada dels diferents. Malgrat que 

els centres que es construeixen són a les llunyanies de les poblacions deixant-los marginats de 

la societat, és quan aquesta societat es dóna conte de la necessitat de prestar serveis a les 

persones més necessitades. Aquesta institucionalització és la que ens arriba avui en dia. Els 

primers centres es varen especialitzar per les diferents patologies. Va ser per un corrent que va 

sorgir de l'àmbit sanitari per introduir-se en l'àmbit educatiu. 

Va ser a 1857 quan a España la llei Moyano preveia la creació d'escoles per nins sords. A 

1907 s'inaugura a Madrid l'institut psiquiàtric pedagògic. A 1911 es crea una secció per nins 

deficients del centre "Escola de cecs, sord-muts i anormals" de Barcelona. A 1914 es crea el 

Patronat Nacional d'Anormals. 
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Amb el desenvolupament científic i tecnològic del segle XX es creen mètodes molt més 

fiables d'avaluació, tractament, psicològic i educatiu. L'educació especial institucionalitzada 

en basa en diagnòstics en termes de coeficient intel·lectual. Els centres de segregació i cures 

es canvien per centres d'Educació Especial amb els seus propis programes, tècniques de feina 

i especialistes això sí, sempre separats dels centres ordinaris. És un subsistema d'educació 

dintre del sistema educatiu general. 

A Dinamarca a 1959 es rebutja la segregació de les escoles d'educació especial. Es coneix 

com el concepte normalitzador. Molt prest a Europa, Canadà i Amèrica del Nord es canvia la 

pràctica de segregació per la integració. 

A Espanya a 1970 amb la Llei General d'Educació es comença amb la integració tant en 

centres ordinaris com específics. Amb la LOGSE de 1990 es fa especial menció a la diversitat 

de capacitats, motivacions i interessos dels alumnes. En el concepte de diversitat es fa menció 

a les necessitats educatives específiques. 

Segons el BOIB (Article 13.2 del decret 67/2008, de 6 de juny): “Els docents hem d'estar 

capacitats per donar suport amb coneixements, estratègies i recursos als alumnes denominats 

amb necessitats específiques de suport educatiu.” 

La Discalcúlia és una dificultat específica d'aprenentatge que afecta el rendiment de l'àrea 

de les matemàtiques. No obstant, hem de saber diferenciar entre un nin que "se li donen 

malament les matemàtiques", d'un retard maduratiu, i el que realment té la DEA 

Segons el document de Novoa (2015) podem diferenciar dos tipus de dificultats 

d'aprenentatge amb les matemàtiques:  

- Les annexes, que són les dificultats que es troba l'alumne però que no estan directament 

relacionades amb la matèria de les matemàtiques. Com per exemple el context familiar, la 

mancança de comprensió relacionada amb el procés ensenyament-aprenentatge, etc. 

- Les dificultats específiques d'aprenentatge de les matemàtiques es coneixen com a l'acalcúlia 

i la Discalcúlia. 

 

3.3.1. Definició.  

Podem trobar tantes definicions com a autors. A continuació faig menció de les que m'han 

resultat més significatives al llarg de l'elaboració del treball. 
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Temple (1992) ens defineix la discalcúlia com un trastorn que té lloc en la competència 

numèrica com a les habilitats matemàtiques. 

Per altra banda Guerra (2010) defineix la discalcúlia o les dificultats en l'aprenentatge de 

les matemàtiques com un trastorn en la capacitat de manejar símbols aritmètics i fer càlculs 

matemàtics. 

La UNIR (2011) la defineix com la dificultat per realitzar operacions aritmètiques, sense 

tenir en compte el nivell de la persona, de la metodologia que s'ha emprat i de les 

pertorbacions afectives. Escriure de forma incorrecta els nombres, fer errades en els exercicis 

de seriacions i a l'hora de classificar els nombres o en les operacions són trastorns que 

caracteritzen als alumnes que sofreixen Discalcúlia. 

Morin (2014) la defineix com una condició cerebral que està afectant l'habilitat de 

l'alumne d'entendre i treballar amb nombres i conceptes matemàtics. A més, també es coneix 

com la dificultat específica de les matemàtiques. 

Puente (2012) defineix la Discalcúlia com la dificultat per realitzar operacions 

aritmètiques, independentment del seu nivell mental, dels mètodes pedagògics, i de l'ambient. 

Voldria finalitzar les definicions amb la de Kosc (1974) que va definir el terme com la 

dificultat en el funcionament matemàtic resultat d'un trastorn del processament matemàtic 

d'origen cerebral. 

En petit resum i agafant les idees dels diferents autors vull fer veure que la 

discalcúlia és una dificultat cognitiva que impedeix entendre les matemàtiques i amb això 

dificulta l'adquisició dels conceptes matemàtics. 

 

3.3.2. Factors, causes i indicadors. 

En aquest apartat es parlarà dels diferents indicadors o senyals d'alerta a tenir en compte 

amb alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Mai es pot generalitzar però alguns d'aquests 

senyals poden ser: la mala interpretació d'enunciats, la mancança en la memorització, 

confusió en els signes, invertir nombres...  

Aquests senyals podrien ser causa d'un dèficit en la percepció visual o per dificultats en 

l'orientació seqüencial. Segons Guerra (2010) a qui pateixen aquest trastorn reben el nom 

de discalcúlics malgrat que solen tenir un coeficient intel·lectual normal però sofreixen 

problemes amb les matemàtiques. 
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Per altra banda segons el DSM-IV (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals) 

les tres destreses que es poden veure afectades en els alumnes amb Discalcúlia són la 

lingüística, d'atenció i percentual. Manifestant els següents criteris de diagnòstic:  

- Primer, que la capacitat de càlcul està sota l'esperat tenint en compte l'edat, el CI i l'etapa 

escolar.  

- Segon, si el trastorn interfereix en el rendiment acadèmic o les activitats quotidianes on s'han 

de menester les matemàtiques. 

- Tercer, si hi ha un dèficit sensorial, les dificultats per calcular augmenten. 

Segons Guerra (2010) les característiques de l'alumne que manifesta Discalcúlia són: 

Dificultat per identificar o reconèixer els nombres, dificultats per establir una correspondència 

numèrica en comptabilitzar objectes, poca habilitat en el recompte de forma comprensiva, a 

causa de poca memòria, dificultat en la comprensió de conjunts, dificultat en reconèixer el 

valor segons la ubicació d'un nombre, dificultat a l'hora de fer càlculs a causa de confusió de 

direccionalitat o inadequació en la presentació de les operacions, dificultat a l'hora de 

comprendre el terme mesura, dificultat a aprendre les hores, dificultat en la comprensió del 

valor monetari, del llenguatge matemàtic i dels seus símbols i dificultats en resoldre 

problemes orals a causa de la problemàtica en la descodificació. 

Velasco i Jaboneros (1981) i Arévalo i Sánchez (2015) són els autors que fan menció de 

les característiques de confusió amb els signes matemàtics. Això fa que l'alumne no pugui 

realitzar amb eficàcia els càlculs mentals i que en les operacions de sumes l'alumne necessita 

suport extern continu (dits, gràfics, material...) També veiem que en les restes es complica el 

terme "duent". També tenen problemes en la memorització de les taules i errades provocades 

per la mancança d'interès i/o motivació. 

En canvi la classificació segons Castejón, Navas (2011) les destreses afectades són: 

- L’atencional, que es relaciona amb tots els actes impulsius formulats per part de l'alumne a 

causa d'una falta d'atenció. Això condueix a uns efectes negatius enfront de les habilitats 

matemàtiques.  

- La viso-espacial, aquesta deficiència es mostra segons les accions de distinció dels nombres 

semblants (6-9), alinear nombres per realitzar operacions, ordenar nombres de major a menor 

o de menor a major, comprendre les relacions espacials (dalt, baix, dreta, esquerra...), 

memoritzar de forma ordenada i comprendre el valor i la posició dels nombres. 
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- L'afectació de la memòria de feina es dóna per la incapacitat per memoritzar i reproduir la 

grafia dels nombres, la dificultat per recordar la successió dels nombres i la dificultat en 

memoritzar les accions implicades per resoldre problemes o procediments. 

A continuació faré esment a la relació que hi ha en les dificultats d'aprenentatge en 

l'escriptura i les DEA en matemàtiques com ja han fet autors com Velasco, Jabonero, 

Morin, Novoa, etc. 

Morin (2014) ens dóna xifres d'aquesta relació: entre el 43% i el 65% d'alumnes 

diagnosticats amb dislèxia són a la vegada diagnosticats amb discalcúlia. 

Per exemple Velasco i Jabonero (1981) relacionen la dislèxia amb la Discalcúlia, ja que en 

ambdós casos trobem elements comuns com els de trastorns temporals i espacials que afecten 

tant a l'àrea de lectoescriptura i de matemàtiques. Això dóna origen a la confusió en la 

desorganització com pugui ser entre els nombres que presenten semblança simètrica, 

dificultats en seguir series, confusió de signes i símbols matemàtics i fins i tot la utilització 

incorrecta de terminologia matemàtica. 

Podem trobar aquesta relació entre les dues dificultats (dislèxia i Discalcúlia), ja que la 

dificultat a l'hora d'adquirir la comprensió lectora està directament relacionada en la dificultat 

de comprendre els problemes presentats a l'àrea de matemàtiques. Tal com fa 

menció Novoa (2015). També ens diu el perill que tenen els alumnes amb deficiències 

auditives i/o visuals, ja que es trobaran amb una barrera a l'hora d'entendre conceptes. En el 

cas de les matemàtiques es trobaran amb el dificultat d'entendre conceptes abstractes com els 

símbols, signes, representacions, etc. Relacionant la deficiència auditiva amb la 

discalcúlia, Novoa ens diu que és molt rellevant el com explica els conceptes el mestre. 

I com ens explica Puente (2012) els alumnes amb dislèxia traslladen la dificultat a les 

matemàtiques a l'hora de traçar lletres i en la disgrafia dels nombres. 

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat és un aspecte a tenir en compte com ens 

mencionen Miranda (2006) i Novoa (2015), ja que és comú la pèrdua involuntària de 

l'atenció. Aquests alumnes són disruptius, parlen sense pensar prèviament, els costa enfocar la 

seva atenció en la feina a realitzar. Aquests alumnes estan sotmesos a un esforç mental de 

concentració, per això s'ha de comptar amb eines per mantenir la motivació i aconseguir que 

estiguin enganxats com també la resta de la classe. 

Hi ha estudis que defensen que la discalcúlia és a causa d'alteracions neurològiques i de 

maduració, igual que té relació amb problemes de lateralitat, memòria i això dificulta 
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l'aprenentatge del pensament abstracte i la lateralitat. 

Arèvalo i Sánchez (2015) diuen que els alumnes amb discalcúlia tenen menor capacitat 

d'atenció i dificultats en memòria visual. La discalcúlia pot afectar a molts àmbits del dia a dia 

(baixa autoestima, problemes en detectar esquerra/dreta, organitzar-se amb els diners...) 

Per altra banda tenim a Morin (2014) que defensa que no es pot saber les principals causes 

però sí quins són els dos factors que els poden afectar: 

- La genètica ja que relacionen que els alumnes amb discalcúlia tenen qualque familiar que 

presenta la mateixa dificultat. 

- El desenvolupament cerebral, ja que comparant les imatges cerebrals dels alumnes amb 

discalcúlia i sense discalcúlia s'ha pogut observar una estructura cerebral diferent tant en el 

volum, grossor... 

Respecte als indicadors, segons la majoria d'autors varien segons l'edat de 

l'alumne. Com més major és l'alumne més senzill és detectar la dificultat. Això no vol dir que 

a edats inferiors d'educació infantil no es pugui començar a visualitzar signes que ens 

ajudaran en un futur. Cal observar si presenta dificultats en relacionar els nombres amb les 

seves grafies, problemes en classificar objectes per la seva mida, forma, color. A educació 

primària trobem més indicadors per localitzar la problemàtica: encara tenen dificultats per 

reconèixer nombres i símbols, dificultats a l'hora d'escriure les xifres de manera clara i 

ordenada, entre d'altres. 

 

3.3.3. Tipus 

Segons els punts de vista dels autors trobem dos vessants a l'hora de classificar els tipus de 

dificultats d'aprenentatge a les matemàtiques. Està el punt de vista clínic que diu que es veu 

afectat el càlcul com a conseqüència. I després està el que defensa que només és un trastorn a 

l'hora d'aprendre a calcular. Centrant-nos en la discalcúlia els diferents autors les classifiquen 

segons diferents tipus. 

Guerra (2010) fa aquesta classificació que poden presentar-se de manera aïllada o 

combinada entre elles: 

- Verbal: Dificultat per entendre conceptes matemàtics presentats oralment. 

- Protagonista: Trastorn en la manipulació d'objectes i en comparar-los per mida, quantitat, 

etc. 
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- Lèxica: Mancança d'habilitat per llegir símbols matemàtics o numèrics. 

- Gràfica: Incapacitat o dificultat en escriure símbols matemàtics siguin dictats o copiats. 

- Ideognòstica: Dificultat en entendre conceptes matemàtics i fer càlculs. 

La classificació que ens ofereix Vásquez (2011) distingeix 4 tipus: 

- Alèxia o agrafia numèrica: la dificultat en llegir i escriure els nombres. 

- Espacial: desorganització espacial on es veuen afectades la col·locació dels dígits 

entre altres problemes. 

- Anaritmètica: Dificultat per aprendre els algoritmes de càlcul. 

- Atencional-seqüencial i mixta: dificultat per dur a terme procediments, errors en la 

seqüenciació d'etapes, errors atencional. 

Garcia Gómez (2009) distingeix tres classes de discalcúlia: 

- Escolar natural: És la discalcúlia que apareix a l'inici de l'aprenentatge del càlcul. Es 

relaciona en les seves primeres dificultats específiques. Però es van neutralitzant al llarg de 

l'aprenentatge. 

- Escolar vertadera: Apareix en la segona meitat del cicle del període d'aprenentatge. És quan 

consoliden els trastorns del període anterior. 

- Secundària: És on trobem subtipus (oligofrènic, alumnes amb dislèxia, alumnes afàsics) 

Per finalitzar aquest apartat faig menció dels dos grans grups que fan Arévalo i Sánchez 

(2015): 

- Afàsica: aquelles dificultats que tenen relació directa amb la lectura i escriptura dels 

nombres. 

- Espacial: Estan incloses les dificultats on es manifesten les dificultats per ordenar els 

nombres. També resoldre les operacions d'esquerra a dreta, inversió en l'escriptura de lletres, 

etc. 

 

3.3.4. Diagnòstic i actuació 

Segons he pogut observar del que coincideixen la majoria d'autors, és molt complicat 

donar una sola resposta a la Discalcúlia. “La Discalcúlia no és una dificultat única i simple 

sinó que és variable i heterogènia. Això fa més complicat donar un únic 

diagnòstic”. Balbi i Dansilio (2010). 

En el procés d'aprenentatge l'alumne no comença de zero. El docent ha de partir dels 
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coneixements previs de l'alumne (experiències i coneixements), fent un aprenentatge 

significatiu. Partint d'aquesta idea Rodríguez (2011) menciona dos factors importants en el 

procés d'E-A. L'actitud i/o predisposició dels alumnes a l'hora d'aprendre, i els materials 

atractius, que els permeti enllaçar el que saben amb el que han d'aprendre, a la vegada que 

aquests materials els faci mantenir la motivació per l'aprenentatge. 

Per poder dur a terme aquests dos factors és molt important que el docent conegui ben a 

fons les dificultats dels seus alumnes i poder intervenir en aquests contextos. Per poder 

conèixer les necessitats i dificultats dels nostres alumnes, Rolong i Luque (2010) diuen que 

hem de realitzar un diagnòstic concret de discalcúlia fent una avaluació de les àrees de 

capacitat intel·lectual, capacitat numèrica i de càlcul, memòria-atenció i capacitats viso 

perceptives i viso espacials 

Segons Villabrille (2014) hem de fer una prova d'avaluació primerenca, de les quals poden 

extreure quines són les àrees afectades per poder actuar posteriorment a nivell 

neuropsicologia i cognitiu (diagnòstic i intervenció precoç, capacitat intel·lectual del nin/a, 

gravetat del trastorn i col·laboració de la família i dels centres educatius) 

Els estudis realitzats per Andersson (2010), Gifford (2005) i Geary (2012) hi ha tres 

aspectes presents en els alumnes amb discalcúlia que són les estratègies de recompte 

immadures, la dificultat per recuperar memorísticament parlant fets numèrics i les dificultats 

per resoldre problemes que requereixin uns procediments adequats. 

A continuació vull fer menció a tres maneres d'intervenir segons la causa de la discalcúlia. 

Intervenció neuropsicològica  

En aquesta part de la intervenció amb els alumnes el que es pretén és estimular tots els 

aspectes relacionats amb la coordinació motriu, viso-motriu i orientació espacial, ja que 

aquests aspectes neuropsicològics estan relacionats amb els continguts de les matemàtiques. 

Velázquez (2013) defensa que els components que vénen de les habilitats de l'alumne més 

rellevants pel seu desenvolupament són l'esquema corporal, desenvolupament de patrons 

motors, la lateralitat, ritme, equilibri, sentit de l'espai i temps, l'atenció, la memòria. I seguint 

aquestes accions el mateix autor destaca les accions següents: 

- Activitats que beneficiïn a desenvolupar l'esquema motor i la lateralitat corporal: dalt, baix, 

esquerra i dreta. 

- Activitats que millorin la coordinació viso-motriu. 

- Activitats de coordinació motriu. 
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Intervenció cognitiva 

En aquesta intervenció el que es fa és fomentar el treball més “teòric”, és a dir, es treballa 

en els aspectes de comprensió de definicions, continguts un poc més abstractes com poden ser 

els conceptes de símbol, etc. 

Seguint amb l'autor Vázquez (2011) ens indica que perquè l'alumne arribi a fer operacions 

matemàtiques abans ha de comprendre determinats termes com els nombres o símbols. I per 

això ha de ser capaç de fer representacions mentals d'imatges visuals i auditives. És molt 

important també que l'alumne abans de resoldre el problema sapigue fer una representació, 

planificació i poder executar. L'autor ens indica que una bona intervenció ha de tenir els 

següents procediments: recompte, lectura de nombres, comprensió de conceptes, comparació 

de nombres, lectura de signes, habilitats de càlcul, resolució de problemes. 

Estratègia lúdica com a intervenció 

I per finalitzar aquests tres diferents enfocaments tenim aquesta intervenció lúdica que 

consisteix a mostrar diferents materials i experiències perquè els nins experimentin i 

incentivar la motivació. 

És Tamayo (2009) qui torna a esmentar que els alumnes han d'arribar a comprendre les 

matemàtiques a partir de la manipulació i experiència dels materials tangibles. Per això té 

molta importància el joc o els aspectes lúdics com eina d'ensenyança-aprenentatge. Ho raona 

dient que el joc és una activitat natural dels infants. Des del seu naixement l'infant, mitjançant 

el joc, aprèn a comunicar-se i relacionar-se amb l'entorn. 

És Villabrille (2014) altre autor que defensa el joc com a element pedagògic. És un 

element motivador pels alumnes, fomenta habilitats i destreses, provoca iniciativa als alumnes 

per recerca de nous camins, evita les activitats mecàniques del dia a dia, desperta una actitud 

positiva per aprendre nous conceptes, fomenta hàbits i actituds positives enfront del treball 

escolar i estimula les qualitats individuals com l'autoestima i la confiança. 

Enllaçant la intervenció lúdica amb l'aprenentatge significatiu trobem Alsina i Ortiz 

(2004) que diuen que no basta que els alumnes assoleixin els continguts matemàtics sinó que 

han de saber quin és el seu significat i perquè serveix. Per això és important les eines lúdico-

manipulatives que fa que els alumnes agafin diverses classes de coneixements, habilitats i 

actituds enfront de les matemàtiques. També que aprenguin tant dels seus errors com dels 

altres. Que desenvolupin procediments psicològics bàsics per l'ensenyança de les 

matemàtiques. I que tinguin un aprenentatge significatiu. 
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3.4. Aspectes metodològics per tractar la Discalcúlia 

En aquest punt es parlarà de com actuar positivament a davant l'alumne amb Discalcúlia. 

Tot docent té com a objectiu fer que tots els seus alumnes assoleixin els continguts marcats. 

Quan diem tots, també estan inclosos els que tenen qualque DEA. A continuació ens 

centrarem en com, en quines situacions i quines intervencions són convenients. 

Com diu De la Iglesia (2002) La responsabilitat en donar resposta als alumnes amb 

dificultats és responsabilitat de tots els agents educatius que envolten a aquest alumnat. A la 

vegada han de proposar estratègies i factors d'intervenció. Per aconseguir això una de les 

passes a fer és canviar les metodologies tradicionals que encara el dia d'avui es duen a terme, 

igual que tenir en compte les necessitats d'aquests alumnes. 

Però el dubte més comú és com podem donar suport als alumnes amb dificultats en 

matemàtiques. Orrienta (2002) ens dóna unes senzilles instruccions per treballar amb aquests 

alumnes: presentar diverses estratègies amb diferents dificultats, intercalar estratègies i 

identificar les estratègies pròpies de cada alumne i partir d'ella. 

Per resoldre problemes es presentaran estratègies per facilitar la comprensió de les 

matemàtiques. Es presentaran diverses estratègies, de més fàcil a més senzill. I a poc a poc 

anar presentant estratègies més complexes. 

Cal recordar que xerrem d'alumnes amb dificultats. Amb això vull dir que hauríem de 

tenir en compte un parell de recomanacions:  

- La repetició d'operacions o conceptes matemàtics no els assegura una assimilació al 100%. 

- És convenient trobar tant les seves debilitats com les seves virtuts amb un previ seguiment. 

- No és fet de més si també fem una avaluació inicial per trobar on té la dificultat.  

- A l'hora de treballar els conceptes tenir en compte el ritme de l'alumne i treballar el seu 

pensament matemàtic.  

- Treballar amb materials manipulats i aprofitar les TIC.  

- La temporalització de manera gradual de manera que l'alumne vagi agafant els seus propis 

coneixements.  

- No només avaluar a l'alumne sinó també anar avaluant si la feina del docent és eficaç. 

Torrico (2010) ens presenta tres àmbits que ens facilitarà realitzar les intervencions amb 

els alumnes amb dificultats. Aquests s'han de treballar relacionant-les però a sa vegada 
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respectant que cada un té un objectiu propi. El primer àmbit és el Curricular, on treballem el 

concepte de nombre, fer estimacions, conèixer les passes per poder resoldre un problema i 

comprendre els nombres senzills naturals i decimals. El segon àmbit és la manipulació, on 

connectem les matemàtiques amb el cos i els objectes i sempre recordar fer-ho amb materials 

manipulats. El tercer àmbit és el del docent. On s'ha d'adaptar a l'alumne amb dificultats. 

Aconseguir despertar i mantenir la motivació i no oblidar partir del nivell de l'alumne. 

De la Iglesia (2002) ens aporta seguir unes determinades pautes per neutralitzar les 

dificultats com: cercar models propers a l'alumne i les més semblants possibles, crear taules 

de seguiment per facilitar el procés d'aprenentatge, auto qüestionar-se contínuament fent 

feedbacks, redactar els problemes d'una manera més senzilla i donar l'abast de l'alumne eines i 

recursos alternatius per memoritzar. 

 

3.4.1. Educació Inclusiva 

Ainscow (2001) defineix l'escola inclusiva com una escola flexible dirigida a tots els 

alumnes, ja que dóna una resposta adequada a totes les diferències, les quals enriqueixen al 

grup i proporcionen una educació de qualitat en la qual fomenta la participació activa de tots. 

L'escola del s. XXI ha de ser capaç d'atendre a tota aquesta diversitat i proposar una 

intervenció educativa lúdica i motivadora en la qual els alumnes assoleixin les destreses 

necessàries per aprendre de forma autònoma, sent el docent un guia de l'aprenentatge. 

Els principis d'una bona pràctica d'educació inclusiva, segons Ainscow, M. (2001), són els 

següents:  

- Normalització: No significa convertir en normals les persones diferents, com pot donar a 

confusió la seva terminologia. Es tracta de reconèixer en ells mateixos els mateixos drets que 

un altre col·lectiu de persones. Hem d'aprendre a conviure tots junts.  

- Sectoralització: Es diu sectoralització de serveis a l'aplicació del principi de normalització a 

la realitat geogràfica on resideixen les persones amb discapacitat. Té com a objectiu prestar 

serveis a qui els necessita i on els necessita. Respondre a les necessitats en l'entorn on viuen. 

- Integració: A part d'ubicar, col·locar, una persona amb discapacitat en un context social, 

hem de fer que formi part activa de la societat. És valorar les diferències humanes reduint les 

barreres i distancies entre les persones amb discapacitat i sense. Integració escolar, és un 

principi a través el qual s'ofereix els serveis educatius i una alternativa perquè els alumnes 

amb discapacitat puguin accedir als mateixos objectius educatius.  
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- Individualització: Aquest principi s'encarrega d'assegurar que cada persona rep l'educació 

que requereix i necessita a cada moment. 

Per altra banda ofereixo tres conceptes que serveixen de raons per creure amb la inclusió:  

- JUNTS: Que els alumnes diferents aprenguin junts. La inclusió té una qüestió de justícia. 

- NECESSARI: Que tots aprenguin junts és necessari per tots. Pels alumnes amb NEE, amb 

dificultats, per la societat. Ja que tots poden treure qualque cosa positiva dels altres. 

- POSSIBLE: Que tots aprenguin junts és possible. És veritat que és difícil però no 

impossible. A la inclusió més que preocupar-nos per reduir o anul·lar la diversitat ens hem de 

preocupar en trobar la manera de gestionar-la. 

En petit resum, la interacció dels principis i les raons mencionades amb anterioritat veiem 

que perquè una aula o centre sigui inclusiu, hi han de ser presents tots els alumnes, 

indiferentment de les seves diferències. A part de ser pressents, han de participar, no basta 

amb estar presents. A part de ser-hi i participar s'han de veure els avanços de tots al màxim de 

les seves possibilitats. 

 

3.4.2. Treball cooperatiu  

“L'Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de 

procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups 

mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per 

resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.” Rué, J. (1994) 

En P. Pujolàs (2013) ens facilita a la seva conferència tres punts rellevants en 

aprenentatge cooperatiu: 

- L'aprenentatge cooperatiu és més que un recurs: El treball en equip no és només un recurs 

per aprendre (On s'aprèn més i millor perquè cada individu arribi al màxim segons la seva 

capacitat) sinó que també és una competència que han d'aprendre per desenvolupar-se en 

aquesta societat. 

- Els reptes actuals del sistema educatiu son: 

a) Han de poder estar junts, aprendre junts, en una mateixa aula, alumnes diferents 

(diversitat funcional, cultural...).  

b) La inclusió, com el treball cooperatiu no és qüestió de tot o res, sinó de graus, 

aprendre junts alumnes diferents tant com sigui possible, tanta estona com sigui 

possible, participant en activitats tant com sigui possible.  



22 
 

Que estant junts tots puguin progressar al màxim de les seves possibilitats. Tots arribin a 

la seva excel·lència com sigui possible. Estar junts no significa que facin el que vulguin 

sinó que vulguin fer el que fan. Tampoc hem de caure en el mite de la "cultura de l'esforç" 

com si l'esforç estigués renyit amb gaudir. L'alpinista gaudeix de pujar muntanyes. 

S'ha d'ensenyar en equip (estructura docent) i s'ha d'aprendre en equip (estructura 

de l'activitat de l'alumnat a l'aula). 

- Què en diu la recerca de tot això?: Hi ha hagut dues generacions d'investigacions en 

l'aprenentatge cooperatiu. La primera generació, els estudis comparatius entre les diferents 

estructures (individualista, competitiva i cooperativa) i entre diferents mètodes 

d'aprenentatge cooperatiu. I la segona generació, els estudis més focalitzats de les 

interaccions dins d'un equip d'aprenentatge cooperatiu, per explicar els resultats observats 

en les investigacions de la primera generació. 

 

3.4.3. Gamificació 

Si volem anar avançant i innovant educativament parlant no ens podem oblidar de la 

Gamificació. És una metodologia que la mateixa arrel de la paraula ho diu, ve de "Game" joc 

en català. A continuació contextualitzaré amb un parell de definicions de diferents autors. 

En Marín i Hierro (2013) ens engloben que la Gamificació és una estratègia, tècnica i 

mètode que es fa servir dels elements atractius del joc. Aquests elements es traslladen dintre 

d'una tasca en concret, i es converteix en una activitat  amb una dinàmica més atractiva. 

Fins i tot tenim pàgines web que ens ajuden a compartir idees i experiències. En aquesta 

web digital" Gamifica tu Aula" (2018) ens comparteix que "gamificar" és fer el procés 

d'aprenentatge motivador amb una estratègia activa (pensar, fer, ser, saber fer). Crea un entorn 

segur d'ensenyança. Es crea una connexió d'emocions i la formació que afavoreix en la 

cooperació, esforç i el mateix desenvolupament del talent. 

En petit resum amb la Gamificació es tracta de crear situacions d'aprenentatge motivador 

on es consolidi un aprenentatge significatiu. Sempre fent que l'alumne sigui partícip del seu 

aprenentatge d'una manera més activa. No hem de renunciar a una característica humana 

natural. Malgrat que es tracta d'un terme nou, la Gamificació ha estat aplicada de sempre: 

quan la mare "li fa l'avió al nin per menjar" i en els àmbits educatius quan creen repte que han 

de complir. 

Hem d'agafar consciència d'anar avançant en l'educació i crear un ambient educatiu més 
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agradable pels alumnes on estiguin motivats i si pot ser simulant el joc molt millor. Aquest 

ambient farà que els alumnes tinguin un rendiment molt més gran. 

Fins i tot hi ha estudis que afirmen que mitjançant el joc i el benestar el nostre organisme 

segrega dopamina. És una substància que ens ajuda en la coordinació, en la presa de 

decisions, en la regulació de la memòria. 

 

3.4.4. Motivació 

Ara m'agradaria fer esment d'un dels "combustibles" que mou, no només l'educació, sinó 

la vida en general. És la motivació, sense motivació no hi ha fil conductor entre l'individu i 

l'objectiu a aconseguir. 

Per començar, Garrido (1996) menciona la motivació com un procés psicològic que 

determina una acció immediata, irreversible, que contribueix junt amb altres aspectes i factors 

a la regulació d'una activitat i la seva gestió, el seu manteniment i fins a la meta final. 

Font (2004) ens diu que la falta de motivació fa que l'alumne manifesti mancança de 

predisposició i a la vegada no li troba sentit a l'aprenentatge que rep. Molts d'alumnes 

presenten dificultats en l'àrea de matemàtiques per aquesta falta de motivació. L'alumne a 

conseqüència d'aquesta mancança no troba sentit als continguts, organització, metodologia fet 

pel mestre. Dels aspectes més importants que pot aportar a l'hora de planificar un mestre per 

mantenir la motivació és la metodologia. I també perilla l'autoestima de l'alumne si no 

aconsegueix mantenir la motivació. 

Per altra banda Bermeosolo (2005) defensa la motivació fent esment a què aquesta és la 

capacitat que prepara a l'alumne per aprendre. I que l'interès pel procés 

d'aprenentatge és conseqüència de la motivació. També fa esment en què hem d'aprofitar en 

les primeres etapes de l'infant la motivació que és innata per naturalesa com és la curiositat i 

la necessitat de desenvolupar les seves competències. 
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4. METODOLOGIA 

Per iniciar aquest apartat vull fer menció al suport que he tingut per part de la tutora de 

TFG no tan sols pel suport material sinó pel suport d'adaptar-se al meu ritme. He tingut un 

ritme per elaborar aquest treball un poc irregular, per circumstàncies personals. 

Vull continuar tornant a comentar la meva vocació pels alumnes amb NESSE, ha estat 

l'empenta més gran que he tingut per anar a reenganxar-me al treball cada cop que em 

despenjava. Junt amb el suport de la tutora ha estat aquesta vocació que m'ha anat despertant 

la motivació per continuar elaborant aquest treball. 

L'estructura del treball es basa en la part on es contextualitza i es dóna la informació 

referent a les matemàtiques i els alumnes amb dificultats amb elles. I finalment es fa unes 

propostes d'intervenció per aquests alumnes. 

En la recerca d'informació he de dir que a l'inici em va costar trobar bibliografia específica 

de discalcúlia, ja que la que trobava feia menció a la mancança d'informació referent a aquesta 

dificultat. I altre pic vaig tenir el suport de la tutora. A l'igual dir que la informació acumulada 

dels anys de carrera també han estat molt útils. 

Respecte a l'estructuració del treball ha anat variant segons he anat rebent la informació 

tant de la bibliografia esmentada com dels feedbacks de la tutora. 

 

5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Per exemplificar la meva proposta he triat primer cicle, ja que és on trob que es comencen 

a destacar les característiques dels alumnes amb possibles dificultats. També perquè trob que 

és el cicle on és més important treballar per fer que l'alumne no perdi aquella motivació tan 

important. 

En la següent proposta d'intervenció he posat unes activitats d'exemple per treballar amb 

alumnes amb discalcúlia i poder adquirir els continguts que ens marca el currículum. Amb 

cada activitat nomenaré un o dos continguts que es treballen a cada bloc. He de dir que els 

principals problemes que caracteritzen a un alumne amb discalcúlia, com hem comentat al 

llarg d'aquest treball, són els ubicats en els blocs un, dos i tres preferentment però el que 

succeeix és que aquestes mancances si no es treballen, afectaran la resta de blocs del 

currículum. 

Fer esment que en l'elaboració d'aquesta proposta s'ha tingut en compte els trets 



25 
 

característics de les estratègies i metodologies esmentades al llarg d'aquest treball (educació 

inclusiva, treball cooperatiu, gamificació, etc.). Les activitats de la proposta observem que 

estan planificades perquè els alumnes puguin fer les tasques en petits grups mixtos, 

heterogenis on ells mateixos són partícips del seu propi aprenentatge. Són activitats on han 

d'aprendre a organitzar-se en petits grups, és a dir, aprenen entre tots sense tenir en compte els 

seus graus ni el diferent que puguin ser entre ells. Entre ells es facilitaran que cada un arribi al 

màxim de les seves possibilitats. També podem veure com les activitats donen peu a una 

participació activa, dinàmica lúdica i motivadora on és l'alumne qui pren el protagonisme i 

deixant al mestre com a un acompanyant del procés. Aquesta proposta d’activitats s'ha fet per 

aconseguir una predisposició per part de l'alumne i donar-li sentit al procés d'aprenentatge. 

Per altra banda destacar que per l'elaboració d'aquestes activitats s'ha de dur a terme una 

avaluació dels alumnes per veure quin son els seus nivells i les seves mancances. És a partir 

d'aquí quan es pot dur a terme aquesta proposta, ja que veiem que amb les activitats 

plantejades cada alumne pot avançar als seus objectius dintre dels seus nivells. 

I per finalitzar ressaltar que amb aquestes activitats els alumnes amb discalcúlia poden 

treballar les seves dificultats esmentades al llarg d'aquest treball: trastorn en el maneig de 

símbols aritmètics, dificultats en els càlculs matemàtics, mala interpretació d'enunciats, 

mancança de memorització, invertir nombres, reconèixer el valor del nombre segons la 

ubicació, dificultat en comprendre el terme de mesura, comprensió de l'orientació espacial, 

etc. 

Bloc 1. Processos matemàtics 

La primera dificultat que es troben els alumnes a l'hora de resoldre un problema és 

entendre el que es demana. Per això hauríem de facilitar-los el camí per evitar la frustració. 

Primer hauríem d'intentar canviar la perspectiva sobre els problemes, inclús si fa falta canviar-

li el nom de "problemes" a "jocs". Anirà bé crear un ambient de joc a l'hora de resoldre 

problemes. Fent resolucions de problemes augmentarem l'autoestima de l'alumne. 

Contingut:  

-“Comprensió de l'enunciat de les activitats proposades” 

 

Activitat:  

- “Que veus?” 
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En primer lloc el que farem és que l’alumne interioritzi el concepte de problema. El que 

fem és presentar-li una imatge i que ell tregui la seva conclusió de quin es el conflicte de la 

imatge. Un cop hagi tret les seves conclusions farem que faci els seus possibles enunciats i les 

possibles preguntes 

 

 

 

 

 

 

- “Ordena l’enunciat” 

En aquesta activitat el que volem, un cop l’alumne ja ha interioritzat el concepte de 

problema i els seus elements, es que assoleixi la comprensió del problema. Ho farem 

presentant textos de problemes desordenats i l’alumne els haurà d’ordenar.  
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- "Problemes quotidians" 

És convenient presentar a l'alumne problemes 

significatius, és a dir, que pugui tenir ell en el seu dia a dia. 

Per exemple li podem plantejar problemes referents als 

horaris del bus. Inclús si ho veiem convenient presentem la 

imatge on es pugui extreure tota la informació. 

 

 

- "Pràctica de resolució de problemes" 

Per finalitzar seria positiu reforçar l'aprenentatge amb un petit esquema de les passes a 

seguir per la resolució de problemes. Aquest esquema acompanyarà a l'alumne en cada 

situació on trobi un problema. A continuació present una plantilla que servirà de guia i per 

poder presentar a l'alumne: 

1. Llegir-lo amb atenció fins a arribar a comprendre el que es demana. 

2. Fer un esquema i/o un dibuix del problema 

3. Extreure les dades 

4. Pensar quines operacions em fan falta 

5. Operar. 

6. Escriure la solució. 

7. Comprovar si la solució és coherent. 

Seria positiu al llarg de les activitats que poguéssim presentar dins d'aquest bloc anar 

utilitzant altres eines i/o indicacions com les de treballar prèviament amb l'alumne les 

equivalències entre el llenguatge matemàtic i les respectives operacions a exercir. És a dir, 

explicar que les expressions d'afegir, posar, ajuntar volen dir sumar; diferència, llevar, perdut 

equival a restar; repetir una xifra una sèrie de vegades és multiplicar i fer particions, repartir 

significa dividir. 

Una altra eina que els facilitaria molt el camí per la resolució del problema és crear l'hàbit 

de demanar-se si amb una operació determinada es vol arribar a una xifra més gran o més 

petita. 
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Bloc 2: Nombres 

 

Continguts: 

- Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a cinc 

xifres 

- Equivalències dins el sistema decimal: unitats, desenes, centenes, unitats de miler i 

desenes de miler. Valor posicional de les xifres. 

- Descomposició de nombres segons el valor posicional de les xifres. 

 

Activitat:  

- "Construccions de nombres" 

En aquesta activitat farem crear unes targetes als alumnes 

perquè es vagin familiaritzant amb els nombres. Aquestes targetes 

estan classificades per unitats, desenes, centenes, milers i desenes 

de milers; per cada grup de xifres utilitzarem un color de cartolina 

diferent.  

 

 

La següent passa que farem serà la construcció de nombres. 

Podem començar amb nombres significatius com edat dels seus 

coneguts fins a arribar a nombres que indiqui el mestre a l'atzar. 

 

 

Per finalitzar passaríem a la representació gràfica dels nombres i 

amb la seva escriptura corresponent. Recordem que en les 

dificultats de girs dels nombres podem utilitzar altres materials, com 

plastilina, per corregir i fiançar la correcta grafia. 
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Bloc 3: Mesura 

Continguts: 

- Unitats del sistema mètric decimal de longitud, capacitat i massa, i expressió en forma 

simple d'aquestes mesures. 

- Realització de mesuraments. 

- Resolució de problemes de mesura. 

 

Activitat:  

- “Introducció mesures” 

Es presenta una balança amb els pesos bàsics (0’5 Kg, 1 Kg i 3 

kg) Fem que experimentin i comparin amb els objectes de la classe. 

Que vagin anotant el pes de cada objecte. 

- “Càlcul de mesures” 

Amb les dades anteriors li proposem diferents operacions per 

comparar els pesos dels diferents objectes. També es pot fer amb el 

suport de imatges. 

- "Fem panellets" 

Per iniciar aquesta activitat introduïm els ingredients. Aquí podem 

fer inca peu en l'equivalència que surt en aquesta unitat de mesura 

(Kg-gr) 

Recepta: 

500gr d'ametlla mòlta 

500gr de sucre 

300gr de boniato 

3 ous 

Un pic hem treballat l'equivalència ens disposem a fer els panellets amb l'objectiu de 

treballar "que em falta per arribar a 500gr?", "Quantes capsetes necessito, si sé que són de 150 

grams?", "Quantes bossetes necessito, si sé que són de 125 grams?", "Si ja tinc 460 grams, 

posaré molta o poca quantitat de la nova bosseta?", "Per on he de xapar -lo perquè s'aproximi 

a la quantitat que necessito?", "Ocupa el mateix lloc que els 500 grams d'ametlla?" 
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Bloc 4: Geometria 

Contingut: 

- Situació en el plànol i en l'espai i interpretació. 

- Representació de gràfics senzills. 

- Interpretació de missatges amb informacions sobre relacions espacials. 

- Figures geomètriques i els seus elements: polígons, triangles, quadrilàters i cercles. 

Activitat:  

- "tassons de colors" i "tangram de colors" 

En aquesta activitat primer treballarem amb un material que podem crear amb els 

alumnes, per anar familiaritzant-se amb ells abans de treballar. Consisteix en unes fitxes, a on 

representarem uns elements amb diferents colors, i, per altra banda, triem cinc objectes 

repetits que podem pintar amb els mateixos colors que representem a les imatges. A 

continuació, anem agafant fitxes i l'alumne ha d'anar col·locant els objectes amb la mateixa 

relació espacial que la targeta, tenint en compte els colors. Aquí anirem treballant amb 

l'alumne els conceptes d'amunt, avall, esquerra, dreta, horitzontal, vertical... 

Una vegada s'hagi assolit els conceptes espacials podem canviar de material i agafar el 

tangram. Presentem uns gràfics on es representen uns dibuixos que els alumnes hauran de 

reproduir amb les fitxes del tangram. 
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- “Dibuixem quadrilàters” 

Presentem una fulla on tan sols hi ha punts. On l'única indicació que li donem és que hi ha 

de dibuixar totes les varietats que pugui de figures però que només tinguin 4 costats 

Un pic, han sortit les diferents varietats, fem la 

següent feina amb ell. "Que ocorre si fraccionem les 

figures?", "quines peculiaritats (Vèrtexs, costats, 

superfícies, angles...) tenen cada un d'ells?"," 

Diferències entre els diferents quadrilàters?" 

 

Bloc 5: Estadística i probabilitat. 

 

Continguts 

- Iniciació intuïtiva a la probabilitat d'un succés. 

- Recollida i classificació de dades quantitatives. 

 

Activitat: "Qué creus?” 

A una bossa, la qual l’alumne veu, introduïm diferents peces de Lego. Anem del més 

senzill al més complex segons les adquisicions de l'alumne. A la vegada que fem diferents 

preguntes com: "Quin color creus que sortirà? I per què? "A mesura que avanci l'activitat 

podem anar canviant el vocabulari "Quin color és més probable que surti?" 

Podem començar ficant una peça de color vermell i altre de color verd, demanem quina creu 

que sortirà i per què. Després moltes de blanques i una de vermella. Fem les mateixes 

preguntes i que expressi el seu raonament. 
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Per finalitzar l'activitat podrem anar iniciant a l'alumne a què elabori gràfics estadístics, 

plasmant a una fulla els resultats totals que han anat sortint, amb una ratlla devora de cada 

element. 

Altres recomanacions 

Durant la realització de l'activitat corresponent hem de poder fer un feedback instantani 

per corregir les errades que solen ser més freqüents en alumnes amb discalcúlia, present 

aquestes propostes: 

Crear un esquema gràfic per realitzar resolucions de problemes o operacions. Per errades 

d'alteracions de les grafies dels nombres podem fer que l'alumne realitzi una reproducció del 

nombre correcte amb plastilina. Per norma general va molt bé utilitzar referents visuals com 

àbacs fotografies de l'entorn quotidià o els mencionats fins ara (plastilina, esquemes...). 

També m'agradaria fer èmfasi en el positiu que pot arribar a ser crear o modificar una 

sèrie d'aspectes a l'hora de planificar les activitats o inclús d'avaluar als alumnes amb DEA. 

És convenient no carregar en excés amb exercicis. En cas que es vulgui treballar un contingut 

en concret, val més fer molts problemes senzills que no dos o tres massa complexes. Si s'ha de 

practicar càlcul, anirà bé fer-ho amb nombres de poques xifres, ja que el contingut el 

treballaran igualment.  

Cal recordar, que per complementar un enunciat o un petit escrit, cal reforça fent un petit 

gràfic o dibuix. Això fa que sigui una lectura un poc més significativa. Igual que donar-li 

color a aquells símbols que vulguem destacar. En aquest text també aniria bé subratllar les 

paraules que considerem claus a l'hora de treballar un determinat contingut. En el que respecta 

als materials pot anar molt bé utilitzar fulles quadriculades, això fa que millori l'orientació. 

Per remarcar l'atenció en una tasca determinada recomanaria presentar les activitats d'una a 

una. I si és necessari donar més temps als alumnes per fer la tasca presentada. 

No fa falta fer esment que tota educació no comença i finalitza dins de l'aula, a casa també 

s'ha de treballar. Vull fer esment que la discalcúlia també es pot treballar amb activitats 

quotidianes com poden ser cuinar, anar a fer la compra... 

També pot ajudar a fer èmfasi amb els conceptes de proporcionalitat i quantitat en les 

diferents activitats que es puguin presentar utilitzant les expressions de "molt", "poc", 

"bastant", "més que", "menys que"... 
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6. CONCLUSIÓ  

Per anar acabant vull fer esment a la doble sensació que tinc ara que he acabat la carrera i 

el TFG. Per una banda gir la mirada enrere i veig tots els coneixements que he pogut adquirir 

gràcies als professors. Però per altra banda veig que en l'àmbit de l'educació mai estaré 

totalment format, he d'anar adquirint nous coneixements, dia rere dia per poder adaptar-me a 

les noves situacions que trobaré. 

També afegir que no hi ha receptes pel procés d'ensenyament aprenentatge. Hem 

d'individualitzar aquest procés amb cada grup classe i fins i tot amb cada alumne, fer partícip 

als alumnes del seu propi aprenentatge i en el dels seus companys. Per poder arribar a això 

hem d'anar indagant i posant en pràctiques noves metodologies. És aquí on torno a donar 

importància a la contínua formació dels docents. 

A continuació faré un petit resum amb l'objectiu de fer una petita conclusió dels aspectes 

i/o estratègies més rellevants per poder neutralitzar les dificultats en matemàtiques. 

- Una ensenyança més enfocada en el sentit numèric i la seva corresponent pràctica habitual i 

continua. 

- Un període de temps més llarg en l'aprenentatge dels coneixements bàsics de les 

matemàtiques. 

- Concretar en l'experiència de l'aprenentatge de nombres grans i petits. 

- Ensenyança pràctica en l'ús de les matemàtiques en contextos quotidians. 

- Donar més importància en l'aprenentatge significatiu dels conceptes i a la resolució de 

problemes més que als càlculs abstractes. 

- Proposar activitats d'experimentació dels nins i aclarir prèviament els objectius als alumnes. 

- Utilitzar pràctiques breus i constants. 

- Utilitzar materials diversos, motivadors per representar els conceptes amb múltiples 

experiències. 

Finalitzar dient que la realització d'aquest treball ha estat molt útil per ordenar conceptes 

rebuts al llarg de la carrera. I amb la recerca d'informació he pogut consolidar aquests 

conceptes i a més els he pogut ampliar. 

Gràcies a tot el professorat de la UIB. 
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