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1. Introducció i justificació. 

 

En aquest document es realitzarà un estudi que tractarà d’evidenciar els beneficis de les noves 

metodologies en matemàtiques. Es tracta de recollir tota la informació necessària sobre les 

noves metodologies aplicables a l’àrea de matemàtiques i evidenciar els seus resultats enfront 

de les metodologies convencionals. A més a més, també es recolliran dades del grau de 

satisfacció dels alumnes que estudien aquesta àrea amb les noves metodologies i dels alumnes 

que l’estudien amb la metodologia convencional per a poder sabre si la metodologia utilitzada 

té qualque tipus de repercussió en els judicis que fan els alumnes sobre aquesta àrea concreta. 

Amb aquest estudi es pretenen demostrar els beneficis de les noves metodologies en l’àrea de 

les matemàtiques i com influeix la forma i el procés d’ensenyament d’una àrea en la 

predisposició i actitud que senten els alumnes enfront d’un aprenentatge. 

El concepte de noves metodologies és un concepte relativament nou si comparem els anys que 

porta aplicant-se a comparació amb els anys que s’ha aplicat el mètode tradicional. El mètode 

tradicional és el que la majoria de persones hem conegut de forma directa, és un mètode que 

es basa en la mecanització i memorització de continguts i conceptes. En aquest mètode 

l’alumne és l’aprenent i el professor el que té l’aprenentatge. En canvi, les noves 

metodologies, són noves formes de dur a terme el procés d’ensenyança-aprenentatge que 

canvien el mètode utilitzat fins ara. Encara que són nombroses, totes tenen uns trets en comú: 

els i les alumnes són el centre d’ensenyament-aprenentatge, les emocions formen part de 

l’aprenentatge, incorporen el treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies de la 

informació (TIC). 

La importància de les noves metodologies en la docència és més que evident a causa de la 

necessitat d’innovació que necessita aquest àmbit. Durant les darreres dècades han canviat les 

formes de vida, i aquelles coses quotidianes que es feien al segle XX ja no tenen cabuda en 

les rutines del segle XXI. Mentre aquests canvis de vida es portaven a terme, l’educació ha 

continuat essent la mateixa, amb les mateixes formes de dur-se. Sense cap dubte, és un fet del 

tot incoherent. L’educació ha d’estar al dia, ha d’adaptar-se a les necessitats de la vida diària; 

i, sobretot, l’educació i els docents ens hem d’adaptar a les necessitats de cada generació 

d’alumnes per a poder respondre d’aquesta forma a les necessitats d’una futura societat. És a 

causa d’aquest fet que aquest document vol profunditzar en les noves formes de dur a terme la 

docència, en concret a l’àrea de les matemàtiques; una àrea que, des de fa un llarg temps, està 
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patint aquest estancament, la qual cosa està repercutint en l’aprenentatge dels i les alumnes i 

en la feina dels i les mestres. 

 

 

2. Objectius. 

 

2.1. Conèixer les noves metodologies aplicables a l’àrea de matemàtiques. 

2.2. Comparar els beneficis de les noves metodologies enfront de les metodologies 

convencionals. 

2.3. Evidenciar la importància del tipus de metodologia de l’ensenyament en la 

predisposició de l’aprenentatge dels i les alumnes. 

2.4. Aportar una proposta pràctica emprant les noves metodologies en el primer cicle 

d’Educació Primària. 

 

 

3. Metodologia. 

 

Aquest document recollirà tota la informació necessària sobre els beneficis i els inconvenients 

de les dues metodologies d’ensenyança-aprenentatge a l’àrea de matemàtiques a Educació 

Primària. Es tracta de fer un recull de dades per a poder extreure les conclusions pertinents de 

l’estudi. 

Primerament, es recollirà informació sobre quins tipus de noves metodologies hi ha, com 

s’aplica cada una d’elles, quins beneficis i inconvenients té cada una, quin impacte té en els i 

les alumnes i les facilitats o inconvenients que hi troben els professors a l’hora d’aplicar-la. 

A continuació, es recolliran evidències d’escoles que han portat a la pràctica aquestes 

metodologies i s’exposaran els resultats que han sorgit en aquestes de la seva posada en 

pràctica. Així, comprovarem si realment la informació reduïda i les hipòtesis creades són 

correctes, i quines dificultats o beneficis es troben en la realitat. 

Finalment, es crearà una proposta d’intervenció per a poder facilitar la posada en pràctica de 

les noves metodologies als centres que encara no hagin fet la passa d’incloure’ls en la seva 
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labor docent. Es tracta de facilitar la informació necessària per a utilitzar les noves tecnologies 

en l’àrea de matemàtiques sent conscients de quan és més beneficiosa utilitzar-ne una o l’altra 

depenent del context. 

 

 

4. Marc teòric. 

 

Abans d’abordar les metodologies innovadores en si, cal destacar que la seva aparició ha 

sorgit d’una necessitat: la necessitat d’arribar a totes les competències. I, d’entre totes les 

competències, sobretot trobem una en especial que, sense les noves metodologies sorgides, als 

estudiants els resultaria força complicat poder arribar: la competència d’aprendre a aprendre. 

Com bé diu Joan Teixidó Saballs, creador de la web GROC (Grup de Recerca en Organització 

de Centres): 

 

“La introducció de l'“aprendre a aprendre” com una de les competències 

bàsiques que s'han d'assolir durant l'escolarització obligatòria és coherent 

amb la idea de preparar l'individu per a un món canviant, competitiu, 

globalitzat, tecnològic, on la informació flueix lliurement i, per tant, la 

capacitat per aprendre d'una manera autònoma, crítica i creativa és 

fonamental per assolir una plena integració en la societat i per al 

desenvolupament personal i professional.” (Joan Teixidó Saballs, 2011) 

 

Per a començar el recull de les diverses noves metodologies (o metodologies innovadores) 

que podem trobar, primer cal afegir que totes aquestes tenen un mateix objectiu: crear 

aprenentatges significatius. És a dir, que els nens i les nenes no emmagatzemin conceptes al 

seu cap de qualsevol manera per a més tard oblidar-los, sinó que creïn aprenentatges que 

puguin aplicar a la seva vida quotidiana i als quals vegin una productivitat real, i que, així, no 

s’oblidin. 

En l’avaluació de totes les metodologies innovadores es té en compte el procés de l’estudiant 

en l’aprenentatge, i no únicament el resultat final, com en el cas de les metodologies 

tradicionals i conservadores. I amb aquestes, no només s’avalua el coneixement d’uns 
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continguts, sinó també la forma de relacionar-se que té l’estudiant amb el seu grup de feina i 

la capacitat de treballar de forma cooperativa amb els seus iguals, la capacitat de resoldre 

possibles problemes durant el procés d’ensenyança-aprenentatge, la capacitat d’adaptar-se i 

ser flexible davant possibles canvis o imprevistos en el procés i la capacitat de treballar la 

informació amb la finalitat d’arribar a l’aprenentatge i al coneixement. 

Amb les noves metodologies l’alumne és el centre del procés d’ensenyança-aprenentatge. El 

docent passa a ser un guia en el procés. Es tracta del fet que aquest identifiqui les possibles 

necessitats dels alumnes durant el procés per a poder satisfer-los de la millor manera possible 

i encaminar-los cap al coneixement i l’aprenentatge amb estratègies, recursos i habilitats 

pròpies de cada alumne. És per això que es deixa de parlar d’un procés d’ensenyança, perquè 

el professor ja no s’encarrega només de donar el coneixement; i ja no es parla d’un procés 

d’aprenentatge, perquè l’alumnat no s’encarrega només d’aprendre. Aquest procés forma un 

conjunt en el qual, tant els professors com els estudiants, aprenen i ensenyen a la vegada als 

altres; i aquest procés no es dóna només en la interacció entre professors i estudiantes, sinó 

que també té lloc entre els mateixos estudiants i pretén incloure a les famílies i a l’entorn 

proper. 

Ara sí, farem un recull de noves metodologies aplicables a l’àrea de matemàtiques en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge a l’educació primària: 

 

- Aprenentatge Basat en Reptes (CBL): és una metodologia que va introduir Apple als 

centres dels Estats Units i ha arribat a Europa per aplicar-se a tots els nivells educatius. 

És una metodologia basada en la creació de reptes que han de ser resolts pels alumnes, 

mitjançant el treball cooperatiu. L’aprenentatge basat en reptes parteix de les vivències 

i experiències dels alumnes. Es tracta d’un aprenentatge que es porta a terme 

mitjançant l’acció: els alumnes s’han d’enfrontar a situacions reals que demanen una 

solució.  

Trobem diversos autors que promouen aquest aprenentatge, com és el cas de John 

Dewey, Jean Piaget o Carl Rogers, entre altres. 

L’objectiu d’aquest aprenentatge és potenciar la creativitat (es fomenta la generació de 

possibles solucions viables a problemes complexos), la comunicació (es treballa de 

forma cooperativa amb la resta de companys, amb els professors i amb altres persones 

implicades en el repte), el pensament crític (és necessari que els i les alumnes 
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desenvolupin les capacitats de recerca d’informació per analitzar el coneixement), la 

resolució de problemes (d’entre les possibles solucions creades s’ha de triar la més 

convenient per al repte), la col·laboració i la connexió amb el món (els i les alumnes 

han de connectar i aplicar el que han après amb la seva realitat al món). 

 

- Aprenentatge Basat en Problemes: aquest mètode tracta del fet que els/les alumnes 

analitzin i resolguin problemes o situacions. Així, pretén formar un esperit crític i 

desenvolupar la creativitat. Dins d’aquest mètode podem trobar l’aprenentatge basat 

en problemes hipotètics i l’aprenentatge basat en problemes de la vida quotidiana. 

Aquesta metodologia du a terme un aprenentatge cíclic compost per diferents etapes. 

L’aprenentatge basat en problemes és un mètode que tracta d’invertir els processos 

tradicional d’aprenentatge (primer conèixer la teoria i després aplicar-la a la pràctica). 

Es tracta de, primer, presentar un problema (real o hipotètic) i, a partir d’aquest, 

establir uns objectius, identificar unes necessitats d’aprenentatge bàsiques i elaborar 

un pla d’actuació, i finalment, trobar una solució i resoldre el problema. Al llarg de tot 

el procés és on es porta a terme el procés d’aprenentatge. 

 

Taula 1. 

Diferències entre el procés d’aprenentatge tradicional i el procés d’Aprenentatge 

Basat en Problemes. 

Procés d’aprenentatge tradicional Procés d’aprenentatge basat en problemes 

1. Exposició d’objectius. 
2. Introducció del marc conceptual: 

explicacions, lectures, exercicis, treballs 
pràctics. 

3. Resolució de problemes: aplicació del 
coneixement. à Fase no sempre present. 

1. Exposició del problema. 
2. Identificació de coneixements previs, i accions 

i recursos necessaris per resoldre el problema. 
Planificació del procés per resoldre’l. 

3. Desenvolupament del procés. 
4. Formulació d’una resposta. à Fase 

imprescindible. 

Creació pròpia. 

 

Té quatre grans avantatges: 

o Desenvolupament d’un pensament crític i creatiu. 

o Fomenta la resolució de problemes. 

o Augmenta la motivació de l’alumnat. 
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o Millora la capacitat d’aplicar coneixements a diferents situacions. 

 

- Aprenentatge Basat en Projectes: aquesta metodologia tracta de realitzar un projecte, 

mitjançant el treball cooperatiu, que pot abastar una o diverses àrees de coneixement i 

que pretén desenvolupar les competències d’aquestes. Hi ha projectes que poden, fins i 

tot, abastar tot un centre. Amb els projectes es tracta d’apropar les situacions de la 

vida real als aprenentatges dels i les alumnes partint d’un problema concret i real. La 

principal característica d’aquest mètode és que es basa en la formació de grups de 3-6 

alumnes on cada membre del grup ha d’arribar a uns objectius determinats, per als 

quals necessitarà interactuar i treballar coordinadament amb la resta dels membres del 

grup. És a dir, es necessita el treball cooperatiu. 

Aquest mètode parteix de dos objectius principals: formar persones capaces 

d’interpretar esdeveniments i fenòmens propers a la seva realitat i motivar la recerca 

científica i la pròpia producció de coneixements. 

Les fases d’aplicació d’aquest mètode són les següents: 

1. El projecte sorgeix d’una necessitat real de saber. L’alumnat té una pregunta a la 

qual ha de donar resposta mitjançant diferents àrees. 

2. Els i les alumnes plantegen què saben de la qüestió i que necessiten saber 

d’aquesta. El docent no facilita cap coneixement previ al procés. 

3. Els i les alumnes fan una recerca, mitjançant grups cooperatius de feina 

(heterogenis). S’empren eines ambientals i cognitives (laboratoris, TIC, 

sortides...). 

4. Els diferents grups mostren als altres els resultats de les seves recerques. Es fa un 

mapa conceptual d’allò que s’ha investigat. 

5. Es comparteix i distribueix els coneixements entre estudiants, professorat i altres 

persones involucrades. Es pot fer una presentació pública del projecte a tots els 

participants. 

6. Avaluació: la classe posa en comú el que ha après i es plantegen que necessiten 

saber ara (noves preguntes a resoldre). El projecte podria no tenir fi perquè sempre 

sorgiran nous reptes. 
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Mitjançant l’ABP els i les alumnes aprenen a ser més autònoms, ja que creen el seu 

propi aprenentatge a través d’hipòtesis (mètode científic). Es treballa partit de la 

motivació de l’alumnat, ja que es tracten temes que són del seu interès i que s’han 

pactat amb els i les alumnes. A aquesta motivació se li suma el fet de treballar temes 

contextualitzats, la qual cosa afavoreix la retenció de l’aprenentatge (aprenentatge 

significatiu), fent que els i les alumnes guanyin confiança amb ells mateixos i la seva 

autoestima augmenti.  

Avaluar els projectes, de cara als docents, és una tasca delicada. Això es deu al fet que 

no es poden tenir els mateixos criteris d’avaluació per a tots els i les alumnes, perquè 

cadascun parteix d’un coneixement previ diferent i, per tant, el seu procés durant el 

projecte també hi haurà set diferent. L’avaluació d’un projecte es porta a terme 

mitjançant aquests tres moments: 

Avaluació inicial: té lloc al principi del projecte. Ens aporta informació sobre els 

coneixements previs de cada alumne. 

Avaluació del procés: es tenen en compte els nous aprenentatges i coneixements 

adquirits per cada alumne i com es relacionen amb els coneixements previs. 

Avaluació final: els i les alumnes han de tondre consciència del que han après i del 

que han treballat, ampliant els coneixements previs.  

Per avaluar els docents poden utilitzar diversos instruments: 

o Diari de classe: document que recull el que es treballa i les conclusions a les 

quals s’arriba (registre de converses). 

o Graelles d’avaluació: és una taula amb diferents ítems per avaluar els i les 

alumnes (mostra interès, cerca i aporta informació, treballa bé en grup...). 

o Portafolis. 

 

- Aprenentatge Invertit (Flipped classroom): aquest mètode pedagògic consisteix a 

canviar l’ordre habitual de les explicacions i els deures. Els i les alumnes veuen vídeos 

a casa amb les explicacions de manera lliure i a les classes s’aprofita per fer les 

reflexions i realitzar activitats pràctiques amb el suport del docent. 

 



 10 

- Aprenentatge Vivencial (AV): aquesta metodologia tracta del fet que els i les alumnes 

arribin i descobreixin els coneixements mitjançant experiències per tal d’enfortir els 

seus aprenentatges. Dintre hi trobem els jocs de rols. 

 

- Gamificació: aquesta metodologia consisteix a aplicar tècniques o dinàmiques dels 

jocs en el procés d’ensenyança-aprenentatge perquè els i les alumnes assoleixin les 

competències. Poden ser jocs tan físics com en línia. 

En la gamificació els docents han de plantejar el procés d’e-a mitjançant elements 

propis dels jocs. Per a això, necessitaran plantejar-se quin és l’objectiu de l’activitat, 

quins aspectes podran utilitzar per motivar als alumnes i quina dinàmica volen que 

visquin els i les alumnes mentre realitzen l’activitat. Després, arriba el moment de 

cercar els jocs. Una vegada s’ha triat el joc, també és important pensar en com el 

durem a terme perquè l’experiència realment sigui enriquidora. 

És per això que la gamificació no només tracta de jugar, sinó que és un procés més 

complex. Es tracta de transformar l’educació perquè les experiències d’aprenentatge 

siguin viscudes com un joc.  

 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: aquesta metodologia tracta en treballar tècniques 

i rutines de pensament per arribar a, de forma meditada, prendre decisions, seqüenciar, 

comprovar fonts, classificar informació, etc. Consta de desenvolupar el pensament 

més enllà de la memorització, un pensament eficaç. 

 

- Pensament Visual (Visual Thinking): aquesta metodologia consisteix en aprofitar 

imatges, paraules i gràfics per a ajudar a entendre una informació i afavorir la presa de 

decisions. 

 

- Pensament de Disseny (Desing Thinking, DT): aquesta metodologia tracta de crear 

idees innovadores. Pretén entendre i donar solucions a les necessitats dels i les 

alumnes amb l’ajuda de les tècniques dels dissenyadors de productes. Aquest mètode 

va sorgir dels dissenyadors que creaven estratègies per a resoldre els problemes i 
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poder satisfer als seus clients. L’objectiu és entendre les necessitats de cada estudiant i 

ser equitatius donant-los allò que cadascun necessita. 

 
 

A més de totes aquestes metodologies que són aplicables a totes les àrees, encara que a unes 

probablement tinguin més èxit que a altres, també cal destacar metodologies que només són 

aplicables a l’àrea de matemàtiques, com són les següents: 

- ABN (Abierto Basado en Números o Algoritmo Basado en Números): és una 

metodologia que va ser inventada a Espanya per en Jaime Martínez Montero i està 

destinada al càlcul. El que té de peculiar aquesta metodologia és que és de caràcter 

obert, és a dir, amb ella és possible arribar a la solució correcta d’una operació per 

diversos processos o de diverses maneres. Els i les alumnes treballen amb els 

nombres, les unitats, les desenes... i aquests es poden compondre i descompondre 

lliurement sense aplicar una regla determinada per arribar a la solució final. 

Els i les alumnes aprenen al seu propi ritme i mitjançant situacions properes i 

materials manipulables. 

Aquest mètode s’adapta al ritme i a la maduració de cada alumne, deixant de banda els 

càlculs rígids de l’ensenyament tradicional. 

L’editorial ANAYA ha creat un espai únicament per donar cabuda a aquesta 

metodologia, amb llibres específics per a poder treballar-la. La seva col·lecció de 

llibres d’ABN aborda tant l’Educació Infantil com l’Educació Primària, i està 

composta pels llibres i quaderns de l’alumnat i, també, pels llibres del professorat. 

A més d’aquesta col·lecció de llibres físics, a la web d’ABN d’ANAYA també trobem 

un “llibre digital” que conté diverses activitats en línea, vídeos i propostes didàctiques; 

i un apartat amb diversos recursos fotocopiables. 

 
Imatge de la Web Anaya 
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- Metodologia Basada en Problemes Matemàtics. 

Abans de parlar d’aquest mètode, cal parlar de què són els problemes matemàtics. Els 

problemes matemàtics són, segons G. Pólya (1982), A. Schoenfeld, (1985, 1992) i I. 

Alonso Berenguer, (2003): 

 

“la búsqueda consciente, con alguna acción apropiada, para lograr una 

meta claramente concebida pero no inmediata de alcanzar.” G. Pólya. 

 

“una situación matemática que contempla tres elementos: objetos, 

características de esos objetos y relaciones entre ellos; agrupados en dos 

componentes: condiciones y exigencias relativas a esos elementos; y que 

motiva en el resolutor la necesidad de dar respuesta a las exigencias o 

interrogantes, para lo cual deberá operar con las condiciones, en el 

marco de su base de conocimientos y experiencias.” Alonso Berenguer, 

C. Isabel. 

 

Partint d’aquesta base, podem assenyalar que els problemes matemàtics han de tenir 

aquestes característiques: 

a. Representar una dificultat intel·lectual i no només d’operacions o d’aritmètica. 

Ha de ser un repte real per als alumnes. 

b. Ser un objecte d’interès, és a dir, han de motivar i estar contextualitzats. 

c. Tenir diverses formes per arribar a les solucions, ja sigui partint dels coneixements 

previs i experiències dels alumnes o utilitzant textos o persones capacitades. 

d. Estar adscrit a un objecte matemàtic o real, o la combinació dels dos. 

e. Ha de tenir una dificultat algorítmica i també d’habilitats cognitives. 

f. Ha de ser donat en diversos contextos, en diverses formes de representació de la 

informació i els resultats han d’intentar ser resolts amb més d’un model matemàtic. 
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El mètode de la resolució de problemes es pot donar de forma transversal i aplicar-lo a 

diverses àrees del coneixement. És un mètode que cerca afavorir la construcció dels 

coneixements partint de contextos d’aprenentatge facilitadors i significatius. 

Diferències entre el mètode basat en problemes i el mètode tradicional per 

l’ensenyament-aprenentatge de l’àrea de matemàtiques a l’Educació Primària: 

 

Taula 2. 

Diferències entre el Mètode Basat en Problemes Matemàtics i el mètode tradicional. 

MÈTODE BASAT EN PROBLEMES 
MATEMÀTICS MÈTODE TRADICIONAL 

Importància al procés de pensament. Importància al procés algorítmic. 

Reforça l’autonomia, la resolució i el 
reconeixement de múltiples solucions. Es centra en el resultat. 

Treballa amb l’utilitza d’eines i procediments 
basats en rutines, l’aplicació de principis i de lleis 

generals, i conceptes i criteris. 
Treballa amb rutines que apliquen principis i lleis. 

Treballa la reflexió i la metòdica, a més del 
pensament crític (i l’autocrítica). 

No ho treballa. 

Es basa en la investigació mitjançant els 
aprenentatges previs. Connecta i aplica dits 

aprenentatges. 
No ho fa. 

Creació pròpia. 

 

Una vegada ens hem assabentat de les diferents metodologies que podem trobar, cal destacar 

un concepte que s’anomena Aprenentatge Basat en Competències: no es tracta d’una 

metodologia d’aprenentatge, sinó que representa a un conjunt d’estratègies perquè els i les 

alumnes adquireixin coneixement, habilitats i hàbits de feina. 

Per una altra banda, trobem un altre concepte que també es treballa de manera interdisciplinar: 

la Intel·ligència Emocional. És un concepte que sorgeix en l’àmbit educatiu a la vegada que 

les metodologies innovadores, les quals pretenen que aquesta formi part del procés 

d’ensenyança aprenentatge a causa de la rellevància que tenen. La Intel·ligència Emocional és 

necessària per a desenvolupar les competències per relacionar-nos amb els altres i amb 
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nosaltres mateixos d’una forma saludable. Dins aquest concepte podem incloure també 

l’aportació que va fer Howard Gardner i el seu model de les Intel·ligències Múltiples, que es 

basa en l’estimulació de les diferents intel·ligències: lingüística-verbal, existencial, visual-

espacial, corporal-cinestèsica, musical, naturalista, interpersonal i logicomatemàtica. 

Cal també tenir en compte la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la 

Comunicació (TIC) en el procés d’e-a, concretament a l’àrea de matemàtiques, on ens poden 

servir per a fer pràctiques més visuals dels coneixements i més dinàmiques alhora.  

 

 

5. Estat de la qüestió. 

 

Pel que fa a l’àrea de matemàtiques, els centres d’Educació Primària a Espanya han canviat en 

el darrer segle notablement, ja que podem observar que els estudiants han augmentat 

considerablement l’ús de les TIC per a l’aprenentatge d’aquesta àrea. Per a ser exactes, ha 

pujat del 23% al 36% del 2011 al 2015, segons l’informe “What Has Changed in the 

Classroom?” de l’OCDE. 

A continuació podem conèixer l’ús de les TIC per adquirir coneixement, de manera 

independent, de l’àrea de matemàtiques segons aquest l’informe: 

 

Taula 3. 

Utilització de les TIC en matemàtiques fora de l’aula. 

Pràctica pedagògica Espanya 
Mitja de la OCDE (Organització per la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). 

Ús de les TIC per adquirir coneixement 
de manera independent de matemàtiques. 

2011 à 23% 

2015 à 36% 

2011 à 19% 

2015 à 31% 

Creació pròpia basada en les dades de l’informe “What Has Changed in the Classroom?” de la 

OCDE. 
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També aquest informe de l’OCDE ens parla de com ara els i les estudiants a Espanya ja no 

adquireixen el coneixement mitjançant processos de memorització de forma tan habitual com 

es feia fa uns anys, encara que segueix sent superior a la mitja de l’OCDE: 

 

Taula 4. 

Memorització de conceptes. 

Pràctica pedagògica Mitja de la OCDE Mitja a Espanya 

Memorització de conceptes i 
procediments. 

2011 à 42% 

2015 à 43% 

2011 à 66% 

2015 à 48% 

Creació pròpia basada en les dades de l’informe “What Has Changed in the Classroom?” de la 

OCDE. 

 

Imatge de la web Los Pinos 

Un dels exemples d’escoles que ja han deixat a la banda el mètode tradicional i utilitza una de 

les noves metodologies és l’escola d’Algeciras, l’escola “Los Pinos”. El departament de 

matemàtiques d’aquesta escola ha elaborat un document en format PDF anomenat 

“Introducción al método ABN” on ens parla del mètode ABN i de la introducció d’aquest 

mètode a l’aula. En aquest document podem trobar diversos materials per a la utilització 

d’aquest mètode i les instruccions necessàries per a utilitzar-los en les diferents etapes 

d’escolaritat. 

Aquest PDF el podem trobar clicant en el següent enllaç: 

http://www.colegiolospinos.eu/wp-content/uploads/2016/01/ALGORITMO-ABN-

_documento-u%CC%81nico_.pdf 
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 Imatge de Google 
També podem trobar que l’escola “Colegio Monseñor Miguel Castillejo”, de la Fundació 

Vera-Cruz, a Jaén, també utilitza el mètode ABN. A la web de l’escola han habilitat un espai 

només per a parlar del mètode ABN, de com funciona i de quins recursos disposa l’escola per 

a treballar-lo. A més, també faciliten l’entrada a un bloc que únicament publica contingut 

sobre l’ABN a les diferents etapes. 

Imatge de la web Colegio Monseñor Miguel 

Castillejo. 

El bloc és http://algoritmosabn.blogspot.com/ de Jaime Martínez Montero i en aquest podem 

trobar també l’enllaç als diversos llibres publicats per l’editorial Anaya per a les escoles amb 

el mètode ABN. És també en aquest bloc on podem trobar un enllaç que ens porta a un mapa 

on estan assenyalades totes les escoles que utilitzen el mètode ABN a Espanya fins avui. El 

mapa és el següent: 

Imatge capturada de Google Maps.  
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A Espanya, actualment, ja hi ha més de 300.000 alumnes que estudien amb aquest mètode, 

segons va publicar na Nieves Mira en un l’article d’educació anomenat “El método 

matemático ABN inventado en España para aprender matemáticas que arrasa” de l’ABC 

l’any 2019. 

També en aquest article trobem la declaració de na María Esther Yeguas, professora 

d’Educació Primària que treballa amb aquest mètode i que desenvolupa una comissió per 

implantar-lo a l’escola Príncipe de Asturias, a Gijon. Segons ens conta ella, “el punt fort 

d’aquesta metodologia és el gran desenvolupament numèric que obtenen els alumnes partint 

de la manipulació, després de la representació i finalment concloure en l’abstracció”. Per a la 

professora Yeguas, el mètode ABN porta a terme tota una seqüenciació logicomatemàtica, ja 

que es basa en el desenvolupament del sentit numèric i les seves etapes serien les següents: 

a. Numeració amb materials quotidians. 

b. Introducció del càlcul mental. 

c. Desenvolupament de la capacitat de solucionar problemes. 

María Esther ens comenta que “el nivell de raonament adquirit és molt superior a qualsevol 

altre mètode”, ja que els i les alumnes desenvolupen la seva capacitat de descompondre i 

compondre els nombres amb quasi infinites possibilitats, el qual permet un pensament més 

flexible en el raonament matemàtic. Amb aquest mètode els i les alumnes integren el sistema 

decimal de forma natural. 

 

Imatge de la web CEIP Vénda d’Arabí 

Perquè totes les proves que afavoreixen la utilització d’aquest mètode no semblin tan 

llunyanes i remotes, a continuació es farà constància d’un testimoni més pròxim; és el cas de 

la directora del centre Venda d’Arabí a Santa Eulalia del Riu (Eivissa), na Marga Planells. 

Ella ens conta, en primera persona, via e-mail, que al centre utilitzen l’ABN a tots els nivells, 

tant d’Educació Infantil com d’Educació Primària. Encara que la millora no és gaire clara, ja 

que es va posar en marxa aquesta nova metodologia d’ensenyament fa només quatre anys, la 

directora Planells assegura que els nens i les nenes que pugen d’Educació Infantil a Educació 

Primària ho fan molt més preparats i es nota una milloria significativa en les seves estructures 

respecte a la metodologia tradicional. Els i les alumnes que han hagut de fer el traspàs de la 
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metodologia tradicional a l’ABN encara ho estan treballant, ja que suposa un esforç molt 

gran, però ho fan de forma positiva. 

Per als que més difícil està sent és per als pares i mares de l’alumnat, que solen queixar-se del 

fet que no poden ajudar als seus fills i filles a fer les tasques perquè no estan formats amb 

aquest mètode, encara que l’escola ha posat al servei dels pares i mares diferents fulles 

informatives explicant el procés que s’ha de dur a terme en l’activitat corresponent quan 

envien una tasca per a fer a casa, per tal d’ajudar-los. 

També ens comenta que un dels recursos que utilitzen és el llibre d’ABN d’Anaya. Altres 

recursos són els creats per els mateixos professors, que s’adapten a les activitats que proposen 

a classe i als alumnes d’aquesta. Per una altra banda, ens comenta que encara estan adquirint 

material manipulatiu i de lògica per afavorir el procés d’ensenyança-aprenentatge amb aquest 

mètode. 

L’opinió personal de la directora Planells, segons comenta, és que tant ella com els diferents 

professors del centre estan molt contents de com evoluciona l’aplicació d’aquest nou mètode, 

i que no volen tornar a utilitzar metodologies tradicionals per l’ensenyament de les 

matemàtiques. 

 

Per una altra banda, també podem trobar diversos estudis que s’han anat fent al llarg dels 

darrers anys per a demostrar l’eficàcia de les noves metodologies respecte de les tradicionals. 

Un d’ells, del qual parlaré a continuació, fa referència a un mètode en concret: l’Aprenentatge 

Basat en Problemes; mètode específic per a treballar a l’àrea de matemàtiques. 

Aquest estudi es basa en l’aplicació del mètode anteriorment anomenat en els cursos de 

primer i segon d’Educació Primària. Per aplicar aquest mètode, el procediment es basa en la 

consecució de les següents tres fases: 

 

Taula 5. 

Fases de l’Aprenentatge Basat en Problemes. 

Fase 1. Comprensió del problema: 

a) Representació icònica de l’enunciat a través del dibuix esquemàtic d’aquest. Ha de respondre a la 
pregunta: què sabem d’aquest problema? 

b) Descripció verbal de l’enunciat dibuixat. Facilita aquesta descripció la representació mental del problema. 
El professor pregunta: què volem sabre? 
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c) Aproximació a una estratègia de solució. Per a guiar aquest procés, el professor pregunta: que cal fer, 
ajuntar, llevar o repartir? 

Fase 2. Execució de l’operació. 

a) Suposa la realització de l’operació aritmètica pròpiament dita. La realització de l’operació es realitza en 
dos moments: 
- Manipulant els elements tangibles de la caixa de càlcul (recursos inactius). 
- Fent una descripció verbal dels elements que intervenen en l’execució de l’operació. El professor 

pregunta: 
Quin nombre s’escriu primerament? (primer nombre de l’operació a realitzar. 
Això què és? (què representa el primer nombre de l’operació a realitzar?). 
Quin nombre s’escriu ara? (segon nombre de l’operació a realitzar). 
Això què és? (què representa el segon nombre de l’operació a realitzar). 
Què es diu per fer l’operació? (l’alumne ha de respondre segons el tipus d’operació a realitzar: 
ajuntar, llevar o repartir). 

Fase 3. Verificació dels resultats. 

Suposa fer una anàlisi dels resultats obtinguts. El professor pregunta: aquest nombre què és? 
L’alumne ha d’explicar què significa el resultat. 

Taula de l’article de González, T. (2000). Metodología para la enseñanza de las matemáticas a través 

de la resolución de problemas: un estudio evaluativo. Revista de Investigación Educativa. 

 

Els resultats d’aquest estudi els va publicar en un article que s’anomena “Metodologia para la 

enseñanza de las matemàticas a través de la resolución de problemes: un estudio evaluativo”, 

per Teresa González Ramírez, i serien els següents: 

- En l’àmbit cognitiu: aquest mètode desenvolupa l’atenció i és una ferramenta que, una 

vegada apresa, els alumnes la poden aplicar als problemes de la vida quotidiana. 

- En l’àmbit actitudinal: repercuteix de forma positiva en la presa de decisions, l’anàlisi 

que fan els i les alumnes de les situacions, potència l’autoestima i la seguretat en 

ells/elles mateixos/es, fomenta la motivació i l’interès per la feina, a més de les 

capacitats d’investigació. 

- En l’àmbit organitzatiu: fomenta la participació de tots els alumnes de manera 

ordenada. 

- En l’àmbit social: en produir-se la resolució dels problemes de forma oral, tots els i les 

alumnes interactuen, rebent feedback del professor i dels companys. 
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6. Proposta didàctica. 

 

Aquesta proposta didàctica està dirigida al primer cicle de primària. Durarà tot el llarg d’un 

curs i consistirà a utilitzar les noves metodologies de forma conjunta. 

Es tracta d’aplicar les metodologies de forma útil per a poder treure-les el màxim benefici 

possible. 

Per a dur a terme aquesta proposta didàctica serà necessari basar-nos en la normativa que 

afecta el primer cicle de primària estipulada segons la LOMCE 32/2014, de 18 de juliol, al 

BOIB. 

 

Taula 6. 

Continguts del primer cicle del BOIB. 

BLOC CONTINGUTS PROPOSTA DIDÀCTICA 

Bloc 1. 
Processos 
matemàtics. 

- Comprensió de l’enunciat de les activitats 
proposades. 

- Elaboració d’un dibuix, esquema, taula de la 
situació. 

- Seguretat en les pròpies capacitats per afrontar les 
dificultats que es presenten en l’elaboració de treballs. 

- Iniciació en la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i dels mitjans tecnològics 
en el procés d’aprenentatge. 

- Aprenentatge Basat en Problemes 
Matemàtics: per a treballar la 
comprensió dels enunciats. 

- Pensament Visual: per a treballar els 
esquemes i els dibuixos. 

- TIC: per a iniciar als alumnes en la 
iniciació a les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

- *Aprenentatge Basat en Projectes. 

Bloc 2. 
Nombres. 

 - Grafia i direccionalitat de les xifres. 

- Nom i escriptura correcta dels nombres fins a cinc 
xifres. 

- Nombres naturals. 

- L’ordre numèric. Ordinals. Comparació de nombres. 

- Equivalències dins el sistema decimal: unitats, 
desenes, centenes, unitats de miler i desenes de miler. 
Valor posicional de les xifres. 

- Aproximació a les desenes, centenes i milers. 

- Operacions amb nombres naturals: addició, 
subtracció i multiplicació. 

- Iniciació al concepte de divisió. 

- Utilització i automatització dels algoritmes de suma, 

- ABN: a l’hora de treballar els nombres 
i les xifres el més convenient és utilitzar 
el mètode ABN per a potenciar la 
reflexió a l’hora de calcular, i no caure 
en la mecanització i repetició. 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: 
per a substituir la tradicional 
memorització i fer possible que els i les 
alumnes reflexionin a l’hora de prendre 
decisions. 

- *Aprenentatge Basat en Projectes. 
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resta i multiplicació. 

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

- Construcció de sèries. 

- Construcció i memorització de les taules de 
multiplicar. 

- Estratègies de càlcul mental. 

- Iniciació a l’ús de la calculadora. 

- Aplicació de les operacions a la resolució de 
problemes. 

- Iniciació al concepte de fracció. 

Bloc 3. 
Mesura. 

- Unitats del sistema mètric decimal de longitud, 
capacitat i massa, i expressió en forma simple 
d’aquestes mesures. 

- Comparació i ordenació de mesures d’una mateixa 
magnitud. 

- Tria de la unitat més adient per expressar una 
mesura. 

- Realització de mesuraments. 

- Estimació de longituds, capacitats i masses 
d’objectes coneguts i tria de les unitats corresponents. 

- Explicació oral dels processos seguits en qualsevol 
dels procediments anteriors. 

- Mesura del temps: unitats de mesura (dia, setmana, 
any) i lectura en rellotges analògics i digitals (hores, 
mitges hores, quarts i minuts). 

- El sistema monetari de la Unió Europea. 

- Unitat principal: l’euro. Valor de les diferents 
monedes i bitllets. 

- Equivalències entre monedes i bitllets. 

- Resolució de problemes de mesura. 

- Pensament Visual: per a treballar la 
unitat monetària i les mesures de temps. 
Treballar-ho mitjançant imatges reals 
fomenta l’aprenentatge significatiu. 

- Aprenentatge Basat en Reptes: aplicar 
reptes per al càlcul mètric afavoreix la 
motivació i el procés d’e-a dels alumnes. 

- Aprenentatge Basat en Problemes 
Matemàtics: per a resoldre problemes de 
mesura. 

- Gamificació: amb material manipulatiu 
per les mesures de temps i de l’euro. 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: a 
l’hora de prendre decisions sobre quina 
mesura és necessària per a mesura 
qualque cosa. 

- *Aprenentatge Basat en Projectes. 

 

Bloc 4. 
Geometria. 

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

- Noció d’angle. 

- Representació de gràfics senzills. 

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

- Identificació i denominació de polígons atenent al 
nombre de costats. 

- La circumferència i el cercle. Elements bàsics: 
centre, radi i diàmetre. 

- Identificació, comparació i classificació dels cossos 

- Pensament Visual: per a l’aprenentatge 
de les diferents figures geomètriques. 

- Gamificació: amb material manipulatiu 
de formes geomètriques per a afavorir la 
comprensió d’aquests conceptes. 

- *Aprenentatge Basat en Projectes. 
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geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, 
piràmides, cilindres i esferes). 

- Reconeixement de simetries. 

- Interpretació de missatges amb informacions sobre 
relacions espacials. 

Bloc 5. 
Estadística i 
probabilitat. 

- Interpretació de gràfics i estadístiques senzills. 

- Recollida i classificació de dades quantitatives. 

- Elaboració i interpretació de gràfics senzills amb 
diagrames de barres. 

- Anàlisi de les informacions presentades a través de 
gràfics. 

- Iniciació intuïtiva a la probabilitat d’un succés. 

- Aprenentatge Visual: utilització de 
gràfiques per a fer visual els conceptes. 

- Aprenentatge Vivencial: realitzar 
activitats en contextos de la vida 
quotidiana per a crear experiències i 
afavorir l’aprenentatge significatiu. 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: 
l’aprenentatge s’ha de basar en el 
pensament reflexiu dels i les alumnes a 
l’hora d’analitzar estadístiques i 
probabilitats. 

- *Aprenentatge Basat en Projectes. 

 

  

Creació pròpia a partir dels continguts del primer cicle del currículum d’Educació Primària del 

BOIB. 

 

A continuació, activitats que es poden dur a terme per a treballar els continguts amb les 

metodologies adients: 

Taula 7. 

Activitat 1. 

Activitat 1 

Fixar en un calendari les dates dels aniversaris de tots els alumnes de la classe i, a continuació, veure quants 
alumnes compleixen anys cada mes de l’any mitjançant un gràfic de barres. 

Activitat adequada per a un primer curs de primària. 

Metodologia Contingut 

- Pensament Visual: utilització d’un calendari i d’un 
gràfic per a treballar els conceptes de forma visual i 
facilitar així l’aprenentatge d’aquests. 

- Pensament Vivencial: realització d’activitats 
contextualitzades en situacions reals que afavoreixen 
la motivació de l’alumnat. 

Bloc 2. Nombres. 

- L’ordre numèric. Ordinals. Comparació de nombres. 

Bloc 5. Estadística i probabilitat. 

- Recollida i classificació de dades quantitatives. 

- Elaboració i interpretació de gràfics senzills amb 
diagrames de barres. 

- Anàlisi de les informacions presentades a través de 
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gràfics. 

Creació pròpia. 

 

Taula 8. 

Activitat 2. 

Activitat 2 

Calcular les rajoles que hi ha al terra de l’aula sense contar-les una per una. 

Pista de l’exercici: hi ha 24 rajoles al llarg i 15 rajoles a l’ample de l’aula. 

Es farà un dibuix a la pissarra amb el plànol del terra de la classe i les rajoles. 

Crear hipòtesis en grups cooperatius. 

Utilitzar la multiplicació o la suma reiterada per arribar al resultat. 

Activitat adequada per al tercer curs de primària. 

Metodologia Contingut 

- Pensament Vivencial: es crea un exercici (una 
necessitat) que parteix d’una realitat propera als 
alumnes. 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: els i les 
alumnes han de crear hipòtesis per arribar a la solució. 

- Aprenentatge Visual: creació d’un plànol del terra de 
la classe per a facilitar la visualització de forma més 
amplia. 

- ABN: utilització d’aquest mètode a l’hora de fer el 
càlcul per resoldre el problema. 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Comprensió de l’enunciat de les activitats 
proposades. 

- Elaboració d’un dibuix, esquema, taula de la 
situació. 

- Seguretat en les pròpies capacitats per afrontar les 
dificultats que es presenten en l’elaboració de treballs. 

Bloc 2. Nombres. 

- Operacions amb nombres naturals: addició, 
subtracció i multiplicació. 

- Utilització i automatització dels algoritmes de suma, 
resta i multiplicació. 

- Estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions a la resolució de 
problemes. 

Creació pròpia. 

 

Taula 9. 

Activitat 3. 

Activitat 3 

Classificació dels diferents objectes que podem trobar dins l’aula segons si la seva forma geomètrica plana 
(cercle, rectangle, quadrat, triangle) en una taula creada en un document Word amb el Chromebook. 
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Activitat adequada per al segon curs de primària. 

Metodologia Contingut 

- Pensament Vivencial: es parteix d’un context proper 
als alumnes. 

- Aprenentatge Basat en el Pensament: els i les 
alumnes han de reflexionar sobre els diferents 
objectes per a poder classificar-los. 

- Aprenentatge Visual: es parteix d’objectes reals per 
a la representació de les diferents figures 
geomètriques per tal de fer un aprenentatge visual i 
significatiu. 

- TIC: s’utilitzaran les noves tecnologies per crear una 
taula visual amb l’aprenentatge. 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Elaboració d’un dibuix, esquema, taula de la 
situació. 

- Iniciació en la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i dels mitjans tecnològics 
en el procés d’aprenentatge. 

Bloc 4. Geometria. 

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

- Identificació i denominació de polígons atenent al 
nombre de costats. 

Creació pròpia 

 

Taula 10. 

Activitat 4. 

Activitat 4 

Cuinar una pizza. 

Mitjançant una recepta senzilla, com pot ser fer una pizza, els alumnes hauran de mesurar els ingredients que la 
recepta determini per tal, més endavant, cuinar-la al forn. Necessitaran bàscules de cuina per a mesurar els 
diferents ingredients i un rellotge per a calcular el temps que ha d’estar la pizza al forn. 

Els alumnes estaran dividits en grups cooperatius de 4/5 persones i faran una pizza cadascun dels grups. 

Metodologia Contingut 

- Pensament Vivencial: es parteix d’una experiència 
com és cuinar per a dur a terme l’aprenentatge de les 
mesures de pes i del temps. 

- Aprenentatge Visual: es parteix d’objectes reals i 
físics per a afavorir l’aprenentatge dels conceptes 
(bàscula, rellotge). 

- Aprenentatge Basat en Reptes: es planteja el repte de 
fer una pizza per a afavorir la motivació dels alumnes 
i partir d’experiències pròpies d’aprenentatge. 

Bloc 3. Mesura. 

- Unitats del sistema mètric decimal de capacitat i 
massa, i expressió en forma simple d’aquestes 
mesures. 

- Comparació i ordenació de mesures d’una mateixa 
magnitud. 

- Tria de la unitat més adient per expressar una 
mesura. 

- Realització de mesuraments. 

- Mesura del temps: lectura en rellotges analògics i 
digitals (hores, mitges hores, quarts i minuts). 

Creació pròpia 
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També és important mostrar una unitat didàctica de matemàtiques basada en aquestes 

metodologies per a poder exemplar com es poden aplicar de forma continuada i no només en 

activitats soltes. 

Aquesta unitat didàctica està dissenyada per a dur-se a terme en un curs de 3r de primària, 

constarà de 8 sessions i s’anomena: quantes formes hi ha al nostre entorn? 

Els objectius generals de Matemàtiques que s’assoliran seran els següents: 

1. Valorar el paper de les matemàtiques en la vida quotidiana i reconèixer el valor d’actituds 

com l’exploració de diferents alternatives, la conveniència de la precisió o aproximació i 

l’esforç en la recerca de solucions. 

2. Expressar verbalment i de forma raonada el procés seguit per solucionar problemes de 

l’entorn proper. 

5. Elaborar i emprar instruments i estratègies personals (aproximació, estimació de càlculs 

mentals, mesures, orientació espacial...), per fer prediccions i en la resolució de problemes 

10. Fer servir habitualment de manera adequada els mitjans tecnològics per facilitar el càlcul i 

la recerca d’informació i per tractar i representar diverses informacions. 

11. Identificar formes geomètriques de l’entorn per comprendre i descriure la realitat. 

12. Desenvolupar estratègies de comprensió lectora en els missatges transmesos pels textos 

escrits emprats en l’àrea. 

13. Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l’activitat individual com la 

col·laboració activa i la responsabilitat en l’aprenentatge cooperatiu. 

Els continguts que es desenvoluparan en aquesta unitat didàctica seran els que es troben en el 

Bloc 4: Geometria, del currículum de l’àrea de les matemàtiques de les Illes Balears (BOIB) 

per als cursos del segon cicle. 

Per dur a terme l’avaluació, es faran servir diverses rúbriques. Una per avaluar el procés de 

cada alumne al llarg de les sessions i una altra per avaluar les diverses presentacions. 

 

- Rúbrica per avaluar el procés de cada alumne: 

 Sempre Quasi sempre De vegades Poc 

Mostra interès i motivació durant la 
feina. 
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Ofereix ajuda als seus companys.     

El resultat de la feina es bo.     

El procés que du a terme per fer una 
feina és adequat (temps, instruments...). 

    

Creació pròpia. 

- Rúbrica per avaluar les presentacions, de forma individual: 

 Sempre Quasi sempre De vegades Poc 

Mostra interès i motivació en fer la 
presentació – Actitud. 

    

Coneix la feina que ha fet amb detall – 
Coneixement. 

    

Explica la feina que ha fet de forma 
clara i concisa – Presentació de 
l’alumne. 

    

Mostra la feina de forma neta i ordenada 
– Presentació de la feina. 

    

Creació pròpia. 

 

A continuació es desenvolupen les diverses sessions i activitats: 

SESSIÓ 1. 

Activitat 1: EXPLORAM LA CLASSE! 

● Material: fulla, llapis, goma, elements que trobem a classe. 

● Metodologia: 

- Aprenentatge basat en projectes. 
- Aprenentatge basat en el pensament. 
- Aprenentatge vivencial. 

● Descripció de l’activitat: 
Per poder conèixer els coneixements previs dels alumnes pel que fa a les figures planes, primer els qüestionarem 
el següent: sabeu què és una figura plana? I entre tots farem una pluja d’idees del que ells pensen que és i ho 
anirem anotant. 

Després, es dividirà als alumnes en grups heterogenis de 5, per tant, hi haurà 4 grups a la classe. Tindran 5 
minuts per trobar figures planes dins l’aula i escriure a un paper quin objecte és, quina figura plana i 
característiques que trobin (per exemple: una taula té forma de quadrat i té quatre costats iguals).  

Passats els 5 minuts, cada grup ha de dir quines figures ha trobat, quin objecte és, perquè és una figura plana i 
quines característiques té dita figura. 

Després, entre tots parlarem de les diferències que tenen les diferents figures planes i de les coses que tenen en 
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comú. 

Activitat 2: APRENEM AMB EL GEOPLÀ 

● Material: geoplà amb gomes, corda. 

● Metodologia: 

- Gamificació. 
- Aprenentatge basat en projectes. 
- Aprenentatge vivencial. 

● Descripció de l’activitat: 
Tornem a realitzar grups de 5, heterogenis (diferents que a l’activitat anterior).  

Primer, repartirem dos geoplans per grup i els alumnes hauran de jugar a crear figures per començar a 
experimentar amb el material manipulable.  

Passats els  minuts de jugar amb el geoplà, el professor platejarà preguntes i el grup que primer sàpiga la resposta 
haurà d’aixecar la mà per respondre. 

Les preguntes seran del tipus: quants de quadrats podeu realitzar al geoplà? Quines característiques té el quadrat? 
Realitzeu el polígon amb menys costats, quants de vèrtex té un triangle? Formeu un hexàgon, etc. 

Després de 10 minuts de l’exercici anterior, sortirem al pati i amb els mateixos grups hauran de formar les 
figures planes que digui el professor amb l’ajuda d’una corda. Per exemple: formar un cercle, formar un triangle, 
formar una figura amb 5 costats, etc. 

Perquè ells mateixos puguin observar la creació de les seves figures, el professor anirà fent fotos des de dalt per 
després mostrar-les a classe i repassar els coneixements previs amb els nous adquirits.  

 

Creació pròpia. 

SESSIÓ 2 

Activitat 3: Juguem amb TIC. 

● Material: Ordenadors. 

● Metodologia: 

- TIC. 
- Conèixer les figures planes. 
- Conèixer el concepte de simetria. 

● Descripció de l’activitat:  
Primer llançarem la pregunta als alumnes de: què és la simetria? I entre tots apuntarem les idees a la pissarra. 



 28 

Després de fer una petita pluja d’idees veurem el següent vídeo explicatiu a classe: 
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE&t=131s 

A continuació, construirem el concepte de simetria entre tots i anirem posant diversos exemples a la pissarra. Els 
alumnes aniran sortint de forma voluntària a dividir la figura segons els eixos de simetria que tingui. 
Posteriorment anirem als ordinadors i per parelles jugarem a un joc que trobem als següents enllaços:  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-simetria-objetos/  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-simetria-poligonos/ 

La finalitat del joc és que els alumnes puguin assolir el concepte de simetria mitjançant el joc digital realitzant 
diverses activitats com distingir quina figura té simetria, quina figura té més eixos de simetria, quants eixos de 
simetria tenen els polígons que s’indiquen, quina lletra té eixos de simetria. 

Activitat 4: CREACIÓ DE FIGURES. 

• Material: Cartolines de colors, tisores, llapis, aferrador de barra i folis. 

• Metodologia: 
- Gamificació. 
- Aprenentatge visual. 
- Aprenentatge basat en el pensament. 

• Descripció de l’activitat: 

Primer, farem un repàs entre tots sobre els tipus de figures planes que hi ha i quines característiques té cadascuna 
d’aquestes. 

Després, s’ensenyaran exemples de les formes que es poden arribar a fer amb figures planes. 

 
A continuació, es faran grups de 5. Cada grup tindrà tres cartolines, una de cada color (verda, vermella i blava). 
En la cartolina verda hi haurà dibuixats quadrats de diverses mides, en la blava hi haurà triangles, i en la 
vermella cercles. 

Els alumnes hauran de retallar les figures de les cartolines i anar aferrant-les als folis formant diferents formes. 

Quan tots hagin acabat posaran en comú les figures que hagin realitzat i les penjarem a l’aula. 

Creació pròpia. 
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SESSIÓ 3 

Activitat 5: RECOL·LECTEM! 

• Material: objectes reciclats, paper continu, aferrador de barra i cinta adhesiva. 

• Metodologia: 
- Aprenentatge visual. 
- Aprenentatge vivencial. 
- Aprenentatge basat en projectes. 

• Descripció de l’activitat: 

Els alumnes hauran de cercar i recol·lectar objectes reciclats que consideren que representen les figures planes 
que ja saben reconèixer i portar-les a classe. 

Una vegada a classe, es faran tres murals (un pels triangles, un pels cercles i un pels quadrats). Els alumnes 
hauran d’aferrar els seus objectes al mural que creguin convenient amb l’ajuda del professor. 

Els murals es penjaran a la classe. 

 

Activitat 6: REPASEM. 

• Material: ordinadors. 

• Metodologia: 
- TIC. 
- Aprenentatge visual. 
- Aprenentatge basat en el pensament. 

• Descripció de l’activitat:  

Una vegada penjats els murals a la classe farem un repàs sobre que són els angles, vèrtex i costats de les figures 
que hem recol·lectat. 

Després, per parelles, farem unes activitats amb els ordinadors que trobem al següent enllaç: 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-vertices-y-angulos/ 

Creació pròpia. 

SESSIÓ 4 

Activitat 7: DOMINÓ. 

• Material:  Fitxes de dominó. 

• Metodologia: 
- Gamificació. 
- Aprenentatge visual. 
- Aprenentatge basat en reptes. 

• Descripció de l’activitat: 

Els alumnes es dividiran en grups de 4 cadascun i jugaran a correlacionar fitxes de dòmino emparellant aquelles 
que tinguin figures planes del mateix tipus i color. Cada alumne té 12 fitxes, n’hi haurà 48 en total. 
 

 

ACTIVITAT 8: LA CIRCUMFERÈNCIA I EL CERCLE. 

• Material: pissarra digital, vídeo explicatiu Youtube. 

• Metodologia: 
- Aprenentatge vivencial. 
- Gamificació. 

• Descripció de l’activitat: 

Primer, el professor preguntarà a la classe: Què és un cercle? I una circumferència? Apuntarà a la pissarra totes 
les idees dites pels alumnes. 

Posteriorment, visualitzem un vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

Passats 5 min farem un petit repàs del qual hem vist al vídeo i les idees prèvies i consolidem els conceptes. 

Finalment, tota la classe farà un cercle i direm: “Pep és el centre” i l’alumne haurà de posar-se on es defineix el 
centre del cercle. O, “Anaïs, Sofia, Jaume són el diàmetre” i aquests tres alumnes hauran de formar el diàmetre 
de la circumferència.  

Creació pròpia. 
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SESSIÓ 5, 6 i 7. 

ACTIVITAT 9: CREEM LA NOSTRA OBRA! 

● Material:  

● Metodologia: 

- Aprenentatge basat en reptes. 
- Aprenentatge vivencial. 
- TIC. 
- Aprenentatge visual. 

● Descripció de l’activitat: 
Primer, ensenyarem als alumnes unes imatges d’alguns dels quadres de Vasily Kandinsky, pioner de l’art 
abstracte. Els comentarem i veurem com apareixen diferents figures a l’obra artística com, per exemple, aquesta: 

 
Després, dividirem la classe en 3 grups heterogenis formats per 6 alumnes. A cada grup li assignarem les 
diverses figures planes següents: 

- Grup 1: triangle, quadrat, rectangle, rombe, romboide. 
- Grup 2: trapezi, trapezoide, pentàgon, hexàgon, cercle. 
- Grup 3: octàgon, enneàgon, decàgon, circumferència, heptàgon.                                

 
Cada grup haurà de realitzar una obra d’art amb les figures planes que els hi ha tocat. Podran emprar qualsevol 
material. No podran utilitzar altres figures que no siguin les que els han tocat. 

Quan hagin acabat la seva obra d’art hauran d’exposar-la davant la classe, explicant el nom de la seva obra, les 
figures geomètriques assignades (costats, angles, nom, característiques) i els materials emprats. 

Per a això, podran realitzar una recerca a la xarxa sempre que ho necessitin i fer una petita presentació si volen 
complementar la seva obra artística.  

La realització d’aquest petit projecte es realitzarà durant les sessions 6 i 7 a classe perquè els alumnes puguin 
tenir l’ajuda del mestre sempre que sigui necessari i així també poder utilitzar materials de l’aula. 

Creació pròpia. 

SESSIÓ 8 

ACTIVITAT 10: EXPOSEM LA OBRA! 
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● Material: pissarra digital i material dels alumnes. 

● Metodologia: 

- Aprenentatge visual. 
- Aprenentatge vivencial. 
- Aprenentatge basat en el pensament. 

● Descripció de l’activitat: 
Cada grup farà l’exposició de la seva obra d’art. 

Després, cada grup dirà una cosa positiva de cada presentació dels altres grups i una cosa que necessitaria 
millorar cada grup. Igual que també diran una cosa positiva de la seva avaluació i una cosa que pensen que 
podrien millorar. 

Una vegada finalitzat, posarem totes les obres a la classe per decorar-la. 

Creació pròpia. 

 

Com es pot observar, cada bloc i cada contingut es pot treballar d’una forma diferent, o inclús 

un mateix contingut es pot treballar de diverses formes a la vegada. Per exemple, per a 

treballar els problemes de mesura, podem utilitzar problemes basats en situacions de la vida 

quotidiana (i utilitzar així l’Aprenentatge Basat en Problemes Matemàtics) que per a poder 

resoldre’l els i les alumnes hagin d’utilitzar material manipulatiu o cercar informació 

(estaríem utilitzant també l’Aprenentatge Vivencial), i que hagin de reflexionar per arribar a 

la solució correcta mitjançant la informació que han trobat (utilitzaríem l’Aprenentatge Basat 

en el Pensament). 

 

*És important afegir que l’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia que pot ser 

aplicada a un contingut en concret, o utilitzar-se per a desenvolupar tots els continguts al llarg 

del curs, depenent del projecte que es desenvolupi a l’aula. Un mateix projecte pot començar 

per voler calcular el llarg dels costats de l’aula, el qual ens portaria a treballar els nombres i la 

mesura, i acabar aquí; o pot continuar per voler sabre quina figura forma l’aula, i treballar així 

la geografia. Aprenentatge Basat en Projectes és aplicable a tots els continguts, com ja he dit, i 

el fet que es treballi no substitueix les altres metodologies. És a dir, treballant per projectes 

podem utilitzar igualment les altres metodologies. El treball per Projectes únicament les 

reforçarà. Per exemple: del projecte “Quant fa de llarg la nostra classe?” necessitarem 

treballar les mesures i els nombres, però els nombres els podem treballar mitjançant l’ABN, 



 33 

que en fer-ho dins del projecte, serà un procés més significatiu i vivencial i que fos sense 

aquest. 

 

 

7. Conclusions. 

 

En la societat actual, les matemàtiques formen un camp de coneixement que penetren en tots 

els altres, com també les habilitats lingüístiques. Els ciutadans necessiten tenir una 

competència matemàtica desenvolupada per a poder-se defendre en la vida quotidiana. 

La relació establerta entre el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones en la 

societat i el grau de competència matemàtica que tenen aquestes està lligada, ja que diversos 

estudis realitzats mostren que la majoria de les persones que no arriba a un nivell 

d’alfabetització mínim per a desenvolupar-se de forma adequada en la societat actual, troben 

les matemàtiques difícils i avorrides, i se senten insegures a l’hora de trobar solucions als 

problemes aritmètics senzills (González, T. 2000). 

Per una altra banda, el fet de tenir coneixements matemàtics es converteix en un filtre selectiu 

important del sistema educatiu. Sense tenir una competència matemàtica mínima, no es pot 

avançar de nivell d’estudis, i per tant, no es poden adquirir estudis superiors. 

Totes aquestes situacions plantegen la necessitat del fet que, en l’actualitat, els processos 

d’estudi de la competència matemàtica siguin de gran interès científic. 

Arribats a un punt on la majoria de les persones de la societat avorreixen les matemàtiques i 

mostren un gran desinterès enfront d’aquestes, on a les escoles i als instituts podem veure que 

la majoria dels i les alumnes mostren dificultats en els processos matemàtics, una cosa està 

clara: l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques que s’ha dut a terme fins al moment 

no és eficaç i, més enllà d’ajudar a les persones a desenvolupar-se adequadament en la 

societat, el que fa és allunyar-les dels coneixements matemàtics necessaris per a aquesta 

finalitat. 

És per això que sorgeix la necessitat del fet que els processos d’e-a matemàtics duts a terme 

en les aules se centrin en la creació i en el desenvolupament d’estructures didàctiques formals 

que tinguin coherència i relació amb la cultura matemàtica coneguda per l’alumnat fora de 

l’escola. 
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Aquí troben gran relació amb la teoria piagetiana, la qual defèn que el coneixement matemàtic 

s’ha d’entendre com el resultat d’un procés de creixent abstracció i competència lògica. Les 

operacions mentals s’han de poder aplicar a qualsevol situació. Per a Piaget, el coneixement 

matemàtic és el resultat d’un desenvolupament intern de la de persona, conseqüència d’un 

procés individual d’interiorització a partir d’unes accions realitzades amb uns objectius. És a 

dir, Piaget defèn l’aprenentatge de les matemàtiques que es basa en l’experiència pròpia de 

l’individu. 

El següent text correspon a un informe de “Mathematical Association” (The teaching of 

Mathematics in Primary Schools), publicat l’any 1956, i il·lustra una concepció clara de com 

els nens i nenes desenvolupen la competència matemàtica i quin hauria de ser el principal 

objectiu de les matemàtiques a les escoles d’Educació Primària: 

 

“Los niños, desarrollando sus propias capacidades individuales, aprenden a 

ejercer respuestas activas ante las experiencias que se les presentan. A través 

del juego constructivo, de experimentos y discusiones los niños descubren 

relaciones y desarrollan estructuras mentales que son matemáticas en la forma 

y que son de hecho el único sustrato de las técnicas matemáticas. El objetivo 

de la enseñanza primaria es el de asentar estos fundamentos del pensamiento 

matemático acerca de los aspectos numéricos y especial de los objetos y 

actividades que los niños de estas edades encuentran.” 

 

Es tracta així d’aprendre de forma activa, formant part del procés, on els i les alumes 

interaccionen amb els professors, amb els seus iguals, amb el medi, i amb la família en aquest 

procés; i no només s’encarreguen de rebre la informació memoritzar-la i aplicar-la de forma 

mecànica. 

Els ciutadans han d’estar preparats per a poder respondre als problemes de la vida quotidiana 

de forma activa aplicant el que han après, basant-se en les seves capacitats i competències, les 

quals s’han de potenciar a les escoles. 

Gràcies a les noves metodologies que estan sorgint aquests darrers anys, tant per a aplicar a 

l’àmbit general de l’ensenyança com per aplicar a àrees concretes (com en aquest cas, les 

matemàtiques) s’està veient una major motivació de l’alumnat i una millora en els seus 
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processos d’ensenyament-aprenentatge de les competències bàsiques, com hem pogut 

observar. 

Cada dia són més els i les docents, i els centres, que apliquen o comencen a aplicar noves 

metodologies i substitueixen les tradicionals per aquestes, donant pas a una nova generació 

d’aprenentatge i una nova societat amb competències més significatives. 

És degut a tots aquests motius que aquest estudi tenia com a objectius conèixer les noves 

metodologies aplicables a l’àrea d’educació primària, comprar els beneficis d’aquestes enfront 

de la metodologia tradicional, donar a conèixer l’impacte de la utilització de les metodologies 

en els alumnes i aportar una proposta pràctica emprant les noves metodologies. 

Respecte a donar a conèixer les noves metodologies, hem pogut estudiar totes les 

metodologies que existeixen i es poden aplicar a l’àrea de matemàtiques. Algunes d’aquestes 

són aplicables a altres àrees, com és el cas de l’Aprenentatge Basat en Projectes, 

l’Aprenentatge Invertit, l’Aprenentatge Vivencial, la Gamificació, l’Aprenentatge Basat en el 

Pensament, el Pensament Visual o el Pensament de Disseny. Per una altra banda n’hem trobat 

dues aplicables únicament a l’àrea de matemàtiques, com és el cas de l’ABN i de la 

Metodologia Basada en Problemes Matemàtics. 

Hem pogut també observar com aquestes metodologies cada dia estan més presents en totes 

les escoles d’Espanya perquè donen resposta de millor forma a totes les necessitats actuals 

dels alumnes. També s’ha fet un estudi d’algunes escoles que les estan aplicant per observar 

com ho fan i quins resultats obtenen, observant així que tots els que les utilitzen no tornarien 

enrere. Potser aquesta part ha estat la més complicada, ja que la majoria dels centres no tenen 

pàgines web gaire explicatives pel que fa a la metodologia que utilitzen ni com les duen a 

terme. Ha estat una feina difícil i complicada trobar estudies de les metodologies on poder 

veure si realment són eficaces o no i veure quines escoles troben a Espanya que les facin 

servir. 

També, en aquest sentit, hem estudiat la influència que té el tipus de metodologia que 

s’utilitza per a dur a terme en procés d’e-a en els alumnes, ja que segons quina s’utilitza, un 

concepte pot ser après de manera més superficial o d’una forma més significativa, depenent 

de l’interès i la curiositat que desperti en l’alumne. Hem arribat a aquesta conclusió gràcies a 

diversos estudis que s’han realitzat i hem pogut referenciar en aquesta feina. 

Però, a més, també es presenta al llarg de l’estudi una proposta pràctica on es pot observar 

com s’aplicaria a una aula algunes de les metodologies explicades. La finalitat d’aquesta 
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proposta didàctica és fomentar la iniciativa d’aplicar les noves metodologies a l’aula, que pot 

semblar molt difícil, però demostrem amb aquesta proposta que no ho és. 

Aquest estudi ha estat realitzat en un context extraordinari d’estat d’alarma i confinament i, 

per tant, no s’han pogut realitzar visites a escoles per recollir més informació. Això ha 

significat un problema important en l’estudi perquè, encara que la directora de l’escola que 

tenia pensat visitar ha enviat un e-mail explicatiu parlant de la metodologia que utilitzen, com 

ho fan i els resultats que estan obtenint; no ha estat el mateix que poder anar-hi en persona, 

veure com ho fan, i veure els recursos que tenen al centre. 

L’estat de la qüestió, per tant, ha quedat pot ser una mica fluix en aquest sentit a causa de no 

poder recollir informació en primera persona i no trobar gaire informació dels centres en línia. 

Finalment, les conclusions que es poden treure de l’estudi són les següents: 

- Els centres, encara que estan avançant molt, no utilitzen pràcticament les noves 

tecnologies de la informació i comunicació per promocionar-se ni donar a conèixer la 

forma de treballar que fan servir. 

- Els centres, cada dia més, estan incorporant les noves metodologies en els processos 

d’ensenyança-aprenentatge, sobretot en l’àrea de matemàtiques. 

- Els centres que han començat a utilitzar les noves metodologies obtenen millors 

resultats en els processos d’e-a envers la utilització de la metodologia convencional. 

- Les noves metodologies afavoreixen l’aprenentatge significatiu en els alumnes. 

- Les noves metodologies tenen en compte altres factors, a més dels conceptuals, en el 

procés d’e-a (com, per exemple, la motivació dels alumnes).  

Els resultats als quals hem pogut arribar esper que puguin servir per a incentivar als centres i 

professors a utilitzar les noves metodologies i a donar-se a conèixer i donar a conèixer la seva 

feina i els resultats d’aquesta. 
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