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RESUM 

L’objectiu general d’aquest treball és fer una proposta didàctica lúdica i motivadora, amb 

la intenció de millorar el rendiment dels alumnes en l’àrea de matemàtiques, basant-nos per 

això en les noves corrents metodològiques que asseguren uns millors resultats. 

Per poder complir aquest objectiu, el treball s’estructura en dues parts. La primera part, on 

s’exposa el marc teòric, el qual comença amb una anàlisi de la situació actual, per continuar 

amb l’exposició de diverses pràctiques i estratègies que faciliten l’aprenentatge de les 

matemàtiques i que acaba amb l’explicació de la importància de les actituds en l’aprenentatge 

de les matemàtiques. I la segona part, on es presenta una proposta didàctica basada en el joc i 

en la manipulació de materials amb l’objectiu principal de presentar les matemàtiques com una 

àrea divertida i propera. 

 

Paraules clau: Matemàtiques, educació inclusiva, innovació educativa, noves tecnologies, 

educació alternativa.  

 

 

 

ABSTRACT 

The overall aim of this essay is to do a motivating and fun didactic proposal, with the 

intention of improving students’ performance in the area of mathematics, basing on new 

methodological trends, that ensure best results. 

In order to be able to achieve this aim, the essay is divided into two sections. The first 

section, in which the theoretical framework is exposed, begins with an analysis of the current 

situation and continues with the exhibition of several practices and strategies that facilitate the 

learning of mathematics and ends with the explanation of the importance of attitudes in the 

learning of mathematics. As for the second section, it presents an educational proposal based 

on the game and in the manipulation of materials with the aim of presenting mathematics as a 

funny and close area. 

 

Key words: Mathematics, inclusive education, educational innovation, new technologies, 

alternative education. 
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1. Justificació. 

He triat aquest tema perquè des de sempre, he tengut una especial predilecció per les 

matemàtiques. És una de les àrees que més m'agrada, i pens que ben plantejada pot arribar a ser 

molt divertida. En canvi,  per molts alumnes és considerada com una àrea avorrida, pesada i 

problemàtica, i més encara per aquells alumnes que presenten alguna dificultat d'aprenentatge.  

Si observam els resultats de l'informe PISA, concretament en relació a la competència 

matemàtica (taula 1), veiem que Espanya (484 punts) està bastant per davall de la mitjana 

OCDE (494 punts). Si a més ens centrem amb els resultats per nivells de rendiment (taula 2), 

podem veure que aproximadament el 24% dels alumnes espanyols estan en els nivells més 

baixos (<1 i 1), mentre que només el 4% se situa en els nivells més alts (5 i 6).  

No només obtenim baixos resultats a PISA, sinó que també ho fem al TIMSS (Estudio 

Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias), on encara es marca més la diferencia 

d'Espanya en relació a l’OCDE. A l'estudi del 2011 (taula 3), Espanya va obtenir 482 punts, 

mentre que la mitjana OCDE va ser de 522 punts. 

 

Taula 1. Resultats d’Espanya en matemàtiques. 

 

 

Nota. Resultats d’Espanya en matemàtiques segons l’informe PISA 2012. Extret de “Boletín de Educación 

educainee PISA 2012 INFORME ESPAÑOL” de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012, p. 1. 
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Taula 2. Resultats en matemàtiques per nivells de rendiment i subàrees d’avaluació. 

 

Nota. Resultats de matemàtiques per nivells de rendiment. Extret de “Boletín de Educación educainee PISA 2012 

INFORME ESPAÑOL” de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012, p. 2. 

 

Taula 3. Mitjanes globals en matemàtiques (TIMSS).  
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Nota. Mitjanes globals en matemàtiques (TIMSS). Extret de “PIRLS – TIMSS 2011. Estudio Internacional de 

progresso en comprensión lectora, matemáticas y ciències. IEA. Volumen I. INFORME ESPAÑOL”, de 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011, p.55. 

Després de veure aquests resultats pens que és necessari plantejar-nos que és el que no estem 

fent bé i analitzar si la metodologia utilitzada és la més adequada.  

Pens que és molt important donar més importància a aquesta àrea, ja que actualment no té 

una molt bona reputació. Així com diuen Díez, Giménez i Garcia (2006) ningú presumeix de 

no saber llegir ni escriure. 

 

En canvi, expressions com “jo sóc de lletres, no sóc de ciències”, o “vaig catejar les mates” 

han passat a formar part del nostre vocabulari quotidià, sense cap mena de “penalització 

social”. Fins i tot hi ha persones que fan gala de no tenir una formació matemàtica. (p. 27) 

 

Jo pens que aquesta problemàtica ve donada perquè així com diuen Díez et.al (2006) “sovint 

la imatge que tenim del que és i del que no és matemàtica dista molt de l’ús que en fem a la 

nostra vida quotidiana” (p. 27) 

Per tant, el meu treball anirà destinat a la recerca de noves metodologies i recursos que 

ajudin a reduir aquesta problemàtica i permetin millorar la competència matemàtica dels 

alumnes, a través d'una metodologia global. És a dir, no es tracta de fer un material adaptat a 

un tipus d'alumne o una simple adaptació per un alumne en concret, sinó que la mateixa 

metodologia serveixi per a tots els alumnes, que se'n puguin beneficiar tots els alumnes al 

mateix temps. 

 

2. Objectius. 

2.1. Objectiu general. 

- Conèixer i analitzar les noves corrents metodològiques en relació a l'àrea de 

matemàtiques, amb la intenció de millorar el rendiment dels alumnes a través d'una 

proposta metodològica inclusiva. 

 

2.2. Objectius específics. 

- Conèixer i analitzar les diferents corrents metodològiques en relació a l'àrea de les 

matemàtiques. 

- Identificar les metodologies que ens duen a bons resultats. 

- Fer una proposta didàctica inclusiva. 
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3. Marc teòric. 

El objetivo de las matemáticas es comprender (...) No se trata simplemente de hallar la 

respuesta correcta, sino más bien en comprender por qué existe una respuesta. (Stewart, 

2004, pp. 13-14) 

Diversos autors (Fernández, 2007; Jiménez i Edo, 2008) afirmen que la millor metodologia 

per a l’aprenentatge de les matemàtiques és aquella que aporta comprensió, és a dir,  aquella 

que fa que els alumnes siguin capaços d’aplicar els conceptes matemàtics a altres contextos del 

seu entorn.  

També el currículum de matemàtiques de les Illes Balears (2014) ens diu que “al llarg de 

l’escolaritat bàsica, l’aprenentatge de la disciplina ha d’anar dirigit a enriquir les seves 

possibilitats d’utilització” (p. 1).  

Alsina (2012) ens parla de l’alfabetisme matemàtic, que el centre de terminologia 

TERMCAT defineix com “la capacitat de comprendre conceptes i procediments matemàtics 

fonamentals i saber-los aplicar en diferents contextos” (p. 14) 

Però, realment a l’escola es treballa utilitzant aquesta metodologia? Segons els resultats 

obtinguts en les proves d’avaluació de la competència matemàtica (PISA, TIMSS) pareix que 

no, per tant, és convenient fer una anàlisi de la situació actual. 

3.1 Anàlisi de la situació actual. 

Fernández (2008) analitza la situació actual a partir de quatre ítems, aquests són: 

a) Les operacions 

En aquest apartat es demana si actualment té sentit fer sumes, restes, multiplicacions o 

divisions, sense comprendre perquè es fan i per a què es fan, ja que una cosa és fer 

multiplicacions i l’altra saber multiplicar. 

En moltes ocasions ens trobem amb alumnes que saben fer sumes, restes, multiplicacions i 

divisions, però, en canvi a davant un problema no saben quina operació han de realitzar i això 

és degut al fet que no entenen el concepte de les operacions. 

 

b) El pensament i les matemàtiques 

En aquest apartat Fernández ens diu que encara que les matemàtiques haurien d’ensenyar a 

pensar, són molts els docents que afirmen que això no passa a la classe de matemàtiques, ja que 

es perd molt de temps omplint exercicis de llibres sense que realment hi hagi una activitat 

rentable, amb l’únic objectiu de mostrar als pares els quaderns plens d’exercicis. 
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c) El càlcul i les matemàtiques 

Que el cálculo sea el instrumento de la matemática, nadie lo pone en duda; que la 

matemática sea en sí misma cálculo es totalmente discutible. (Fernández, 2008, p.12) 

Fer matemàtiques ha de suposar, saber reconèixer una situació matemàtica, on sigui 

necessari arribar a un resultat, i triar adequadament el procediment que permeti arribar a unes 

conclusions lògiques. 

 

d) Records de l’ensenyança de les matemàtiques 

Actualmente existe un claro rechazo al aprendizaje de la matemática. Incluso, son muchos 

los profesores, sobre todo en Educación Infantil y Educación Primaria, que huyen, de 

alguna forma, de su enseñanza. (...) No es que tengan un mal recuerdo de la matemática, 

de lo que realmente tienen un mal recuerdo es de su enseñanza. (Fernández, 2008, p. 12) 

En moltes ocasions amb l’excusa de la falta de temps es canvien les activitats prioritàries, 

com puguin ser, el dubte, la investigació, la comprovació de l’error, la discussió per arribar al 

coneixement, per altres accions que fan que el professor sigui l’únic protagonista, amb 

expressions com “d’aquesta forma es calcula”, “d’aquesta forma s’expressa”, d’aquesta forma... 

 

3.2 Orientacions metodològiques. 

 Alsina (2012) afirma que aquesta nova metodologia, la qual ell anomena “Matemàtiques 

per a la vida” implica: 

 

a) Utilitzar un enfocament molt més globalitzat, és a dir, treballar de forma integrada els 

continguts de diverses àrees. 

 

b) Treballar per afavorir l’autonomia mental de l’alumnat, potenciant l’elaboració 

d’hipòtesis, les estratègies creatives de resolució de problemes, la discussió, el contrast, 

la negociació de significats, la construcció conjunta de solucions i la recerca d’estils per 

comunicar plantejaments i resultats 

 

c) Ajudar a gestionar el coneixement, les habilitats i les emocions per aconseguir un 

objectiu més proper a situacions funcionals i en contextos de vida quotidiana. 



11 

 

 També el currículum de matemàtiques de les Illes Balears (2014) ens dóna una sèrie 

d’orientacions metodològiques a tenir en compte en el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

les matemàtiques, aquestes són: 

a) La importància del context 

 Els continguts i els processos s’han de presentar en contextos quotidians i propers. A més 

el mestre ha d’ajudar als alumnes a veure la relació de les matemàtiques amb les altres 

disciplines i com aquestes es troben inserides al món. 

 

b) La contribució al desenvolupament cognitiu de l’alumne 

 S’ha de preparar a l’alumnat per al raonament lògic, fomentant l’estimació, l’anàlisi, la 

generalització, etc. 

 

c) La importància de l’ús de materials de manipulació 

 En aquesta àrea es treballen conceptes que exigeixen un alt grau d’abstracció, per tant és 

important utilitzar materials de manipulació que els ajudin a fer abstraccions i generalitzacions. 

 

d) La importància de la representació i de l’expressió dels processos 

 Les representacions dels alumnes ajuden al mestre a saber el seu domini dels conceptes 

matemàtics, a més també ajuden a l’alumnat a recordar el que ha fet, ja que ha d’explicar el seu 

raonament.  

 La representació pot tenir diverses formes: amb objectes físics, a través del llenguatge, amb 

dibuixos, diagrames, gestos o símbols. 

 

e) Les actituds 

 S’ha de despertar la curiositat dels alumnes, la seva creativitat i imaginació, ensenyar-los 

a qüestionar-se les coses, a cercar solucions, a anar més enllà, amb confiança i tenacitat. 

 

f) L’avaluació 

 L’avaluació ha de tenir en compte tot el procés i els instruments d’avaluació han de ser 

variats. 
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3.3 Bones pràctiques escolars. 

La recerca de la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars 

condueix a l’estudi de situacions didàctiques concretes que poden ser referents de bones 

pràctiques. (...) En el nostre cas, entenem que alguns jocs ben utilitzats a l’escola poden 

crear un context proper a una bona pràctica. (Edo, 2008, p. 64) 

 

 Són diversos els autors (Edo, 2008; Ferri, 2011) que pensen que l’aprenentatge de les 

matemàtiques a l’educació primària hauria de ser d’una manera agradable i intel·ligent, donant 

especial importància al joc i a la resolució de problemes, així com la utilització de materials 

educatius.  

 També el currículum de matemàtiques de les Illes Balears (2014) defensa aquesta idea quan 

ens diu que “les característiques de l’alumnat d’aquesta etapa propicien un treball mitjançant el 

joc i la matemàtica creativa” (p. 2). A més, també afegeix que “els continguts d’aprenentatge 

prenen com a referència allò que resulta familiar i proper a l’alumnat, i s’aborden en contextos 

de resolució de problemes. (...) Els processos de resolució de problemes constitueixen un dels 

eixos principals de l’activitat matemàtica” (p.2) 

 Per tant, podem dir que algunes bones pràctiques són aquelles que es basen en el joc, en la 

resolució de problemes i en l’ús de material manipulable, però anem a explicar-les una mica 

millor. 

 

3.3.1 El joc 

 Són varis els autors (Edo, 2008; Ferri, 2011, Vigotski, 1933 citat per Edo, 2002) que 

destaquen l’existència d’una relació important entre el joc, els processos d’aprenentatge i el 

desenvolupament humà.   

 Ferri (2011) afirma que “el joc exerceix un important paper en el desenvolupament de 

l’individu, des dels jocs motors de la primera infància, passant pels jocs de ficció, fins a 

l’aparició dels jocs de regles”. També Edo (2008) ens parla de l’evolució natural del joc, 

classificant-lo en tres categories: 

 

1. El joc exploratori o de manipulació: és el que permet a l’infant explorar el món que 

l’envolta. És característic dels primers anys encara que reapareix sempre que es presenta 

un material de manipulació nou. 
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2. El joc simbòlic o d’imitació: és quan s’assigna als objectes característiques diferents de 

les de la realitat. Comença quan l’infant és capaç d’evocar objectes absents. És una 

activitat característica entre els tres i els set anys, encara que continua tenint sentit 

sempre que organitzem situacions de joc de simulació d’entorns reals que volem 

conèixer i estudiar. 

 

3. El joc de regles o de societat: són les activitats regides per unes regles concretes, 

públiques i lliurement acceptades i on hi ha un objectiu que s’ha d’assolir. Apareix a 

partir dels quatre anys, pren gran importància a partir dels sis i genera un interès que pot 

continuar durant tota la vida. 

 Van Oers (1994, 1999) citat per Edo (2008) defensa que hi ha unes activitats concretes 

especialment adequades per a cada etapa del desenvolupament infantil. I proposa que l’activitat 

natural conductora de l’aprenentatge des dels quatre als set anys és el joc simbòlic, i a partir 

dels set anys esdevé l’activitat d’aprenentatge conscient. 

 No només es defensa la utilització del joc a dins l’escola per l’augment de les capacitats 

cognitives sinó també per la participació social que es dóna en ell. 

Sabem també que el joc té una gran influència en el desenvolupament humà, ja que és 

promotor d’aprenentatges tant individuals com socials. Respecte als aprenentatges, a nivell 

individual hem destacat el possible paper del joc en l’origen del pensament abstracte; i 

respecte als aprenentatges socials, hem remarcat que el joc és un mecanisme natural per a 

adaptar-se al medi humà. A partir d’això, creiem que utilitzar el joc en l’educació infantil i 

primària com eina generadora d’aprenentatges és un repte interessant que les escoles 

haurien d’assumir. (Edo, 2002, p. 38) 

 Ferri (2011) ens dóna algunes recomanacions a l’hora de proposar jocs a l’aula. Aquestes 

són: 

- Plantejar jocs que estiguin d’acord amb el nivell de coneixements i procediments dels 

alumnes. 

- Propiciar un ambient en què puguin formular totes les preguntes necessàries. 

 

3.3.2 La resolució de problemes 

El currículum de matemàtiques de les Illes Balears (2014) ens diu que “els processos de 

resolució de problemes constitueixen un dels eixos principals de l’activitat matemàtica” (p. 2). 

I segueix justificant la seva importància dient que: 
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En la resolució d’un problema es requereixen i s’utilitzen moltes de les capacitats bàsiques: 

llegir comprensivament, reflexionar, establir un pla de treball que es revisa durant la 

resolució, valorar l’error com a element orientador per modificar el pla si és necessari, 

comprovar la solució si s’ha trobat, fins a la comunicació dels resultats. (pp. 2-3) 

 

 El Consell Nacional de Professors de Matemàtiques dels Estats Units citat a Alsina 

(2012) també defensen la resolució de problemes com estratègia didàctica a l’àrea de 

matemàtiques, com una de les cinc tipus d’eines, que anomenen estàndards de processos 

matemàtics: la resolució de problemes; el raonament i la demostració; la comunicació; la 

representació, i les connexions   

 Alsina (2012) proposa algunes orientacions per treballar a l’aula la resolució de 

problemes. Aquestes són: 

 

- Presentar situacions problemàtiques possibles i aplicables fora de l’escola, de 

manera que la resolució de problemes a l’aula repercuteixi en la resolució de 

problemes en la vida quotidiana. 

 

- Dedicar tot el temps que sigui necessari a les vertaderes situacions problemàtiques 

per treballar-ne la interpretació, l’estructura, la recerca d’estratègies i la posada en 

comú de les solucions. 

 

- Practicar algunes vegades l’estimació de resultats abans d’arribar al resultat 

exacte. 

 

- Permetre que cada infant utilitzi l’estratègia que s’avingui més amb les seves 

possibilitats: dibuixos, esquemes, càlcul mental, manipulació d’un material 

determinat, etc. 

 

- Fomentar la verbalització durant i després del procés de resolució. La discussió 

posterior ha de servir per determinar les estratègies més efectives, les solucions 

que són vàlides i les que no, el grau de comprensió i de pensament matemàtic de 

cada infant, etc.  
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3.4 Estratègies facilitadores de l’aprenentatge matemàtic. 

Borges (2001) explica que hi ha sis estratègies que poden facilitar l’aprenentatge de les 

matemàtiques, augmentant d’aquesta forma l’èxit escolar d’aquesta àrea. A més diu que es 

poden posar en pràctica independentment de la metodologia que s’empri a l’aula i que es poden 

utilitzar en tots els nivells de l’Educació Primària i de la Secundària obligatòria. 

 

Aquestes estratègies són: 

 

a) Estratègia 1. Emprar un vocabulari matemàtic dins el llenguatge habitual de l’aula. 

En moltes ocasions una dificultat afegida a l’aprenentatge de les matemàtiques és el fet 

d’haver  d’aprendre un nou vocabulari relacionat amb els conceptes matemàtics, el qual es 

podria haver adquirit de forma natural molt abans i així ja els seria familiar a l’hora de començar 

a adquirir el concepte matemàtic. Per exemple: es podria substituir el terme dret o recte per 

vertical; o redó per circular o esfèric, etc. Podem trobar més exemples a Borges (2001, p.54 i 

55). 

 

b) Estratègia 2. Donar molta importància al concepte d’igualtat i a la utilització de la seva 

representació simbòlica “=” sempre que sigui possible.  

Per poder resoldre de forma satisfactòria els problemes de matemàtiques que comencen a 

tenir un petit grau de dificultat és molt important que els alumnes tenguin ben assimilat el 

concepte d’igualtat, per aquest motiu és important que totes les operacions de càlcul que es 

realitzin durant l’Educació Primària es presentin de forma horitzontal que és on s’aprecia la 

igualtat en utilitzar la seva simbologia “=”. 

 

c) Estratègia 3. En introduir la multiplicació, substituir el terme “per”, pel terme 

“vegades”. 

Dir “quatre vegades cinc” té molt més sentit i facilita més l’adquisició del concepte de 

multiplicació que dir “quatre per cinc”. 
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d) Estratègia 4. Mesurar molt, i mesurar de tot. 

És convenient utilitzar mesures no convencionals abans d’introduir les convencionals, ja 

que aquestes facilitaran la comprensió de per què són necessàries les unitats convencionals i 

ajudaran a assimilar alguns conceptes més abstractes (superfície, volum...). 

També és important mesurar elements que ens serveixin per introduir termes del llenguatge 

matemàtic (sobretot geomètric) així com s’explica amb l’estratègia 1, per exemple es pot 

mesurar el perímetre de la taula i d’aquesta forma introduir el concepte de perímetre, en lloc de 

dir el voltant de la taula. 

Una altra estratègia és estimar mesures i després comprovar el mesuratge. 

Es poden veure més exemples a Borges (2001, p.57 i 58) 

 

e) Estratègia 5. Practicar amb freqüència el càlcul mental. 

La rapidesa en el càlcul mental millora la resolució de problemes al estalviar temps i evitar 

errors en les operacions. Una bona forma de practicar el càlcul mental és a través de jocs o 

activitats lúdiques, ja que així els alumnes estan més motivats. 

 

f) Estratègia 6. Resoldre molts problemes sistematitzant el següent procediment per a la 

seva resolució: 

1. Lectura comprensiva de l’enunciat. 

2. Selecció de les dades conegudes que siguin útils per a la resolució del problema. 

3. Especificació de les dades que es volen aconseguir (incògnites). 

4. Manipulació – representació gràfica de la situació plantejada. 

5. Realització de les operacions necessàries. 

6. Expressió dels resultats amb les seves unitats corresponents sempre. 

7. Comprovació de la validesa i correcció dels resultats. 

Adquirir un hàbit de resoldre problemes matemàtics seguint un procediment que impliqui 

fer unes passes seqüenciades, serà la clau per l’èxit en la resolució de problemes quan aquests 

comencin a tenir un cert grau de complexitat. 

És important que les situacions siguin properes a la seva realitat, ja que així augmentarà la 

seva motivació per a la resolució. 
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3.5 Importància de les actituds en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Començarem aquest apartat amb la definició del terme actituds per part de Hidalgo, Maroto 

i Palacios (2004): 

 

Entendemos el termino actitud como una predisposición evaluativa (es decir, positiva o 

negativa) que condiciona al sujeto a percibir y a reaccionar de un modo determinado ante 

los objetos y situaciones con las que se relaciona. Por tanto, consta de tres componentes: 

una cognitiva, que se manifiesta en las creencias subyacentes a dicha actitud, una afectiva, 

que se manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo de la tarea o de la materia 

y una componente intencional o de tendencia a un cierto tipo de comportamiento. (p. 76) 

 

Una vegada que ja hem definit el terme actituds passem a veure quina importància té en 

l’educació matemàtica. Segons els resultats d’una investigació duta a terme per Mato, Espiñeira 

i Chao (2014), on  s’analitza entre altres, els efectes generals de la variable actitud damunt el 

rendiment, podem dir que: 

 

Los resultados muestran la existencia de correlaciones significativas entre ellas. Así 

observamos que la actitud y la calificación de los alumnos tiene una correlación positiva y 

relativamente alta y significativa, es decir que los sujetos obtienen mayores calificaciones 

a medida que la actitud es más positiva. (p. 68) 

 

Martínez (2008) també ens parla de la importància de les actituds en l’educació matemàtica 

dient: 

Los referentes afectivos tales como las emociones, las creencias o las actitudes no 

representan algo suntuoso o artificial sino que están comprometidos e involucrados con el 

éxito o con el fracaso de los estudiantes y de los docentes en el desarrollo de sus tareas 

destinadas a la producción de conocimientos y a la construcción de saberes matemáticos. 

En este sentido, tanto los docentes como los estudiantes podrían ser responsables de los 

bloqueos que se presentan en el aprendizaje de contenidos matemáticos. (p. 247) 

 

A més, hem d’afegir que segons Gómez (2000) citat a Hidalgo, Maroto i Palacios (2004). 

 

La relación que se establece entre los afectos (emociones, actitudes y creencias) y el 

rendimiento es cíclica: por una parte, la experiencia que tiene el estudiante al aprender 
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Matemáticas le provoca distintas reacciones e influye en la formación de sus creencias. Por 

otra, las creencias que sostienen el sujeto tienen una consecuencia directa en su 

comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su capacidad para aprender. (p. 77) 

 

També Martínez (2008) dóna suport a aquesta idea quan diu: 

 

En el aula, los estudiantes (y también los docentes) construyen actitudes positivas, neutras 

o negativas hacia la Matemática. Las primeras pueden conducir a que ellos se enamoren de 

la Matemática y esto permite la construcción de ámbitos de cariño, estimación y 

reconocimiento. Las segundas conducen a la ausencia de interés, atención y preocupación 

por la Matemática. Las terceras conducen hacia el rechazo de la Matemática. (p. 248) 

 

Per tant, per concloure aquest apartat podem dir que és molt important motivar i animar als 

alumnes, amb la intenció de desenvolupar actituds positives que els ajudin a l’hora del procés 

d’aprenentatge de les matemàtiques. 

 

4. Metodologia. 

Aquest treball constarà de dues parts: una primera part on es realitza una investigació i 

anàlisi en relació a quines metodologies i estratègies són les més adequades per afavorir 

l’aprenentatge de les matemàtiques; i una segona part on s’exposarà una proposta didàctica a 

partir d’aquesta anàlisi. 

En la primera part del treball la metodologia se centra en la investigació i recerca 

bibliogràfica, la qual s’ha dut a terme utilitzant diverses bases de dades. Les bases de dades on 

més informació he aconseguit han estat dialnet i google acadèmic.  

En la segona part del treball la metodologia se centra en la investigació i recerca de diversos 

recursos per poder elaborar una proposta didàctica basada en el joc. Aquesta recerca s’ha dut a 

terme a través de diferents pàgines web i blocs. 
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5. Proposta didàctica. 

La meva proposta didàctica és una proposta basada en el joc, ja que com hem pogut veure 

en el marc teòric és una de les pràctiques que condueix a uns millors resultats en relació a 

l’aprenentatge de les matemàtiques, juntament amb la resolució de problemes. 

He de dir que si en la meva proposta no hi ha un apartat relacionat amb la resolució de 

problemes, no és perquè no el trobi important, sinó tot el contrari, pens que és indispensable, 

així com hem vist anteriorment, anar treballant la resolució de problemes diàriament però d’una 

forma contextualitzada i significativa pels alumnes. Pens que s’han d’anar aprofitant totes les 

situacions que sorgeixin de forma natural dins l’aula, i jo com que no tenc un context d’aula no 

puc desenvolupar una proposta de com treballar-ho. 

 

5.1. Objectiu de la proposta. 

L’objectiu principal d’aquesta proposta és fer que els alumnes vegin les matemàtiques com 

una assignatura divertida i propera, i aconseguir que aprenguin els diferents continguts d’una 

forma lúdica i contextualitzada. 

 

5.2. Contextualització. 

Aquesta proposta va dirigida als alumnes de primer cicle d’Educació Primària, més 

concretament al primer curs.  

 

5.3. Continguts. 

Per fer aquesta proposta m’he centrat principalment en els continguts del Bloc 1. Nombres 

i operacions del currículum de matemàtiques de les Illes Balears.  

Alguns dels continguts que es treballaran són: 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Comparació i ordenació de nombres en contextos familiars utilitzant diferents 

representacions simbòliques.  

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta (sense dur-ne). 

- Cerca de regularitats en els nombres. Seguiment de sèries ascendents i descendents 

(cadència 2, 3, 5, 10, 50, 100...). 

- Ús de diferents materials per explorar els nombres, comprendre les operacions i 

desenvolupar estratègies de càlcul. 
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- Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental per a la recerca del complement d’un 

nombre a la desena immediatament superior, per al càlcul de dobles i meitats de 

quantitats i per resoldre problemes de sumes i restes. 

- Explicació verbal de les estratègies personals de càlcul mental emprades, valorant-ne 

d’altres. 

 

5.4. Tipus d’agrupaments. 

En aquesta proposta hi haurà diferents tipus d’organitzacions, ja que hi ha jocs que s’han 

de treballar en gran grup, d’altres que són per treballar en petit grup i finalment també n’hi ha 

per treballar en parelles o de forma individual. Serà el docent el que haurà de presentar de forma 

motivadora els diferents jocs als alumnes i els podrà anar combinant així com ell consideri 

convenient, depenent dels coneixements previs i del ritme d’aprenentatge de cada aula en 

concret. 

 

5.5. Jocs.  

A continuació es descriuran tot un conjunt de jocs que ajudaran a treballar els continguts 

explicats anteriorment. Alguns d’aquests jocs són extrets o adaptats d’altres autors i altres són 

adaptacions de jocs populars. També inclouré un apartat d’aplicacions en xarxa, ja que no hem 

de deixar de banda el paper de les noves tecnologies en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

 

5.5.1. Jocs per treballar en gran grup. 

5.5.1.1. Bingo. 

Aquest joc és una variant del típic joc de bingo. I es pot anar adaptant als coneixements dels 

nostres alumnes a l’hora de posar-lo en pràctica dins l’aula. 

A principi de curs quan els alumnes encara només estan en fase de reconeixement dels 

nombres, podem limitar els nombres i començar només en nombres fins a 20 i després anar 

afegint a poc a poc fins a introduir-los tots. 

Una altra variant d’aquest joc és que en lloc de dir el nombre de la bolla que surt direm una 

operació que doni aquest resultat. Per exemple: si surt el nombre 5, es pot dir 1+4 i així els 

alumnes hauran de calcular el resultat de l’operació per comprovar si tenen el nombre en el seu 

cartó. 

Una darrera variant seria que en els seus cartons en lloc d’haver-hi els nombres hi hagués 

les operacions i així com s’anessin cantant els nombres ells haurien de resoldre les operacions 

per saber si tenen el nombre cantat. 
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A través d’aquest joc podem treballar els següents continguts: 

- Reconeixement dels nombres. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta (sense dur-ne). 

- Desenvolupar el càlcul mental. 

 

5.5.1.2. Els reglets de Maria Antònia Canals. 

 

 

Figura 1. Reglets de Maria Antònia Canals. Extret de http://aprendiendomatematicas.com/tienda/ardidac/22-

regletas-numericas.html 

 

Aquest és un material extret de Canals (2010). Els reglets de Maria Antònia Canals (figura 

1) són un conjunt de fustes de colors que representen els deu primers nombres naturals, tenen 

diferents mides, que van des d’un centímetre (que representaria la unitat) a 10 centímetres. 

Totes les fustes de la mateixa mida tenen el mateix color. És una eina molt útil per treballar les 

matemàtiques de forma visual.  

A través d’aquestes podríem treballar els següents continguts: 

- Composició i descomposició de nombres. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta (sense dur-ne). 

- Comparació i ordenació de nombres en contextos familiars utilitzant diferents 

representacions simbòliques. 

- Ús de diferents materials per explorar els nombres, comprendre les operacions i 

desenvolupar estratègies de càlcul. 

Segons Canals (2010) el primer contacte amb els reglets “ha de consistir en aprendre el 

valor de cadascun, primer comparant-lo amb les unitats (en aquest hi cabrien cinc unitats; així 

doncs, és el 5...) i després demanant que els nens i nenes indiquin ja directament el que 

http://aprendiendomatematicas.com/tienda/ardidac/22-regletas-numericas.html
http://aprendiendomatematicas.com/tienda/ardidac/22-regletas-numericas.html
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correspon a cada número que anem dient. És un exercici de memòria, en el qual el color de cada 

reglet ens hi ajuda molt” (p.13). 

Una vegada els alumnes ja coneixen el valor de cada un dels reglets, una de les primeres 

activitats ha de ser el de comparar nombres, dient quin és més gran i quin més petit. 

Una altra activitat que també podem proposar és la composició de nombres, és a dir, 

demanar als alumnes de quantes formes diferents podem formar el nombre 10.  

Finalment podem utilitzar els reglets per dur a terme les operacions de suma i resta, ja que 

a través d’aquests ens serà més fàcil comprendre aquests conceptes. 

 

5.5.1.3. El taulell numèric. 

 

El taulell numèric (figura 2) és un material que vaig trobar al bloc 

“www.aprendiendomatematicas.com”, és un taulell amb nombres que van de l’1 al 100, encara 

que ho podem anar adaptant al nivell dels nostres alumnes, per exemple, podríem començar 

posant només de l’1 al 30 i anar afegint així com els alumnes van aprenent els altres nombres. 

Aquest taulell ho podem comprar, però també ho podem fer nosaltres mateixos. És millor 

que els nombres vagin aferrats amb “velcro”, ja que d’aquesta forma podrem desferrar els 

nombres per poder tenir més possibilitats de jocs. 

 

Figura 2. Panell numèric. Extret de http://aprendiendomatematicas.com/tienda/learning-resources/158-tabla-del-

100.html 

 

Els continguts que es poden treballar amb aquest material són: 

- Ordenació de nombres. 

- Cerca de regularitats en els nombres. 

- Seguiment de sèries ascendents i descendents. 
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Algunes de les activitats que es poden dur a terme amb aquest material són: 

- Amb l’ajuda del mestre els alumnes hauran de cercar regularitats en el taulell, per 

exemple podran descobrir que els nombres augmenten d‘1 en 1, que en cada columna 

l’augment és de 10 en 10. 

- Podem llevar alguns nombres i que els alumnes els hagin de col·locar en el seu lloc, 

d’aquesta forma practiquen l’ordenació de nombres. 

- També podem contar de forma ascendent i descendent. 

- Podem llevar els nombres senars per tal de tenir una sèrie de 2 en 2. 

- El mestre pot descol·locar 3 nombres i els alumnes han de trobar on està l’error.  

 

5.5.1.4. La capsa de sumar i de restar. 

 

Aquest material l’he trobat a la pàgina web de GAMAR (Gabinet de Materials i Recerca 

per a la Matemàtica a l’escola). Aquest gabinet ha estat creat per la professora Maria Antònia 

Canals. 

Aquest material serveix per practicar sumes i restes d’una manera molt senzilla i lúdica. A 

la part de dalt de la capsa veiem que hi ha escrit “afegim” i el símbol de la suma “+”, per tant, 

si volem sumar 2 + 3, el que hem de fer és agafar dues bolles per un costat i tres per l’altra i 

posar-les cada una dins el seu forat corresponent. Pel costat de la capsa hi ha una obertura amb 

el símbol d’igual “=” que és per on agafarem el total de bolles i aquest serà el resultat de la 

suma. 

Si el que volem fer és restar, per exemple 5-2, agafarem 5 bolles i les posarem pel forat de 

dalt de la capsa i per davant on posa “traiem” en llevarem 2. Després obrirem la porta lateral 

que té el símbol d’igual i agafarem el total de bolles i aquest serà el resultat de la resta. 

 

Figura 3. Capsa de sumar i restar. Consultat des de http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-

ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=90 

http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=90
http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=90
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Amb aquest material treballarem els següents continguts: 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental. 

Aquest material serà molt útil per comprendre el significat dels conceptes de suma i de resta, 

ja que ho podran manipular i observar. A més també podran aprendre la representació simbòlica 

de suma, resta i igualtat. 

 

5.5.2. Jocs per treballar en petit grup. 

 

5.5.2.1. Dòmino de sumes i restes. 

 

És el típic joc de dòmino, però les fitxes en lloc d’anar numerades amb puntets de l’1 al 6 

s’hi troben operacions de sumes i restes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fitxes de dòmino. 

En aquest joc hi poden jugar de 4 a 6 persones. Es reparteixen set fitxes a cada un dels 

jugadors i les que sobren es reserven. Comença el joc el que té la fitxa doble més alta. A 

continuació cada jugador va posant d’entre les fitxes que té, la que és equivalent a un dels dos 

extrems de la fila de fitxes que es va formant. Si un jugador no pot posar, ha d’agafar una fitxa 

de les que hem deixat reservades. Una vegada que les fitxes de la reserva s’han acabat, qui no 

pot posar, passa el torn al jugador següent. 

La finalitat d’aquest joc és, realitzar l’operació i unir-la amb el resultat pertinent. Guanya el 

que primer es queda sense fitxes. 

Els continguts que es treballen amb aquest material són: 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental. 

 

 4 + 2         8 - 2 

 1
 +

 5
          2

 +
 0

 

 4 - 2          3 + 2 
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5.5.2.2. El joc de la suma i la resta “Sum Swamp” 

 

Aquest joc l’he trobat al bloc “aprendiendomatematicas.com”. En aquest joc hi poden jugar 

de 2 a 4 persones. El joc es compon d’un taulell, quatre fitxes o figures i tres daus (dos verds 

que van numerats de l’1 al 6 i un de blanc amb els símbols de més o menys). En el taulell hi ha 

caselles que ens permeten avançar més ràpidament i d’altres que ens fan perdre el torn. 

Per començar el joc s’han de posar totes les figures a la casella “Start”. El primer jugador 

tira els tres daus (figura 5) i crea una operació, col·locant el nombre més gran al davant, el 

símbol de més o menys i després el nombre més petit. Per exemple ens podem trobar amb la 

següent jugada: 

 

Figura 5. Daus per jugar al joc “sum swamp”. Extret de http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-

y-resta-sum-swamp/ 

 

Una vegada a fet la tirada, fa l’operació corresponent i avança les caselles que li ha donat el 

resultat, en aquest cas avançaria 5 caselles. El primer jugador que arriba al final guanya. 

 

Figura 6. Taulell per jugar al joc “sum swamp”. Extret de http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-y-

resta-sum-swamp/ 

 

Per donar-li més emoció en el taulell hi trobem diverses caselles especials, aquestes són: 

- Caselles amb nombres de l’1 al 6: si un jugador cau en una d’aquestes caselles, ha de 

tirar el dau dels signes. Si el jugador treu un “+” avança el nombre indicat en la casella, 

si treu un “-” retrocedeix el nombre indicat en la casella. 

http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-y-resta-sum-swamp/
http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-y-resta-sum-swamp/
http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-y-resta-sum-swamp/
http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-suma-y-resta-sum-swamp/
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- Short cut (drecera): si un jugador cau en una de les dues caselles, segueix la fletxa i 

avança fins al final de la drecera.  

- Endless loop (recorregut sense fi): tots els jugadors entren dins el recorregut seguint la 

fletxa i es continuen movent en el sentit contrari de les agulles del rellotge fins a caure 

en la casella “exit”. Una vegada han caigut en la casella “exit” en el següent torn pot 

abandonar aquest recorregut i continuar la partida. 

- Evens i odds (parells i senars): si un jugador cau en una d’aquestes caselles queda aturat 

i només pot sortir tirant un dau i obtenint el nombre par o senar (depenent de si ha caigut 

en la casella Evens o Odds). Si ho obté, avança les caselles que indiqui el dau, si no 

espera el pròxim torn per tornar-ho provar. 

Amb aquest material es treballen els següents continguts: 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Nombres parells i senars. 

 

5.5.2.3. Cartes “Qui té...?” 

 

Aquest material l’he trobat a Canals (2009). Consisteix en una baralla de cartes (figura 7) 

cadascuna de les quals té, a la part de davant, un dibuix amb una quantitat concreta d’objectes, 

i al darrere, una pregunta que planteja un petit càlcul. 

 

Figura 7. Cartes “Qui té...?”. Extret de http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-

ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=108 

 

Un nen comença demanant “Qui té...?”, i respon l’alumne que els seus dibuixos compleixen 

la condició llegida; si ho ha fet bé, llavors és ell el qui llegeix. Així es va continuant fins que la 

darrera carta encaixa amb la primera. Si no fos així, voldria dir que ens hem equivocat i hem 

de tornar a començar. 

http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=108
http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=108
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És un joc molt interessant perquè els alumnes relacionen la pregunta oral amb els dibuixos, 

que fan pensar directament en la quantitat, i a partir d’aquí, sense necessitat de referir-s’hi, 

passen a fer una operació. No hi ha cap presència del nombre escrit. 

Amb aquest material es treballen els següents continguts: 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

 

5.5.2.4. Cartes d’iniciació numèrica. 

Aquest joc el vaig conèixer a l’assignatura de didàctica de les matemàtiques. El joc consta 

de 40 cartes, dividides en 4 pals de 10 cartes cada un. A les cartes d’un dels pals hi figuren els 

nombres de l’1 al 10, els altres 3 pals tenen dibuixos que els distingeixen. 

 

Figura 8. Cartes d’iniciació numèrica 

En aquest joc hi poden jugar de dues a quatre persones. Un dels possibles jocs consistiria 

a barrejar totes les cartes i repartir-les entre tots els companys. El company de la dreta comença 

tirant qualsevol carta que tingui el nombre quatre, és indiferent del pal que sigui. El que han 

d’anar fent els altres companys és anar completant l’escala numèrica de l’1 al 10. 

 

Altres jocs que es poden realitzar amb aquestes cartes són: 

- Cercar la carta més alta: cada jugador tira una carta, el jugador que tira la carta més alta 

se’ls endú totes i les va posant a un munt. Guanya el que al final té més cartes. 

- Completar els pals: aquest joc consisteix a completar l’escala numèrica respectant els 

pals. Per començar s’ha de fer amb el nombre 5 i després cada jugador pot anar posant 

la carta anterior o posterior de les que ja ha posades. Guanya el primer que es queda 

sense cartes. 

- Memori del 10: es posen totes les cartes girades cap avall. Un jugador gira dues cartes, 

si aquestes sumen 10, les agafa i les posa a un munt i en torna a girar dues més. Si no 

sumen 10, les torna girar i perd el torn. 
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Amb aquest material es treballen els següents continguts: 

- Composició de nombres. 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Concepte de major i menor. 

 

5.5.3. Jocs per treballar en parella o individualment. 

 

5.5.3.1. La balança numèrica “el mico”. 

Aquest material l’he trobat a la pàgina web GAMAR. Consisteix en  una típica balança de 

joguina (figura 9), sostinguda per un mico, amb un ganxo al final de cada braç, del qual poden 

penjar-se un o més raïms de plàtans, de forma que el pes s’equilibra segons el nombre de plàtans 

que hi ha a cada braç. 

 

Figura 9. Balança numèrica “el mico”. Extret des de http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-

ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=88 

 

Els continguts que es poden treballar amb aquest material són: 

- Composició i descomposició de nombres. 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Desenvolupament del càlcul mental. 

 

5.5.3.2. La gran carrera. 

 

Aquest material l’he trobat a Sánchez i Casas (1998).  

És un material per jugar en parelles, està compost per un taulell, fitxes de dos colors 

diferents i dos daus.  

http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=88
http://www.udg.edu/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx/Materials/materialsdetall/tabid/17607/language/ca-ES/Default.aspx?id=88
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Per començar el joc cada jugador col·loca tres fitxes en les caselles que ell vulgui del taulell 

(figura 10). El primer jugador comença tirant els dos daus, i se sumen els nombres obtinguts, si 

la suma coincideix amb el nombre d’una casella on hi té una fitxa, avança un lloc cap a la meta 

i torna a tirar, si no hi té cap fitxa, passa el torn a l’altre jugador. Guanya el jugador que arribi 

(amb una fitxa) primer a la meta. 

 

Figura 10. Taulell per jugar “la gran carrera”. Adaptat de Sánchez i Casas (1998) 

En cas de tenir fitxes per poder avançar no ho fa, el jugador perd el torn. El mateix passa 

si efectua malament l’operació. 

 

5.5.3.3. Descomposició de nombres amb un dòmino. 

Aquest joc l’he trobat al bloc “aprendiendomatematicas.com”. Aquest joc està compost 

d’una plantilla i un dòmino. 

 

Figura 11. Plantilla per jugar a la descomposició de nombres. Extret de 

http://aprendiendomatematicas.com/descomposicion-de-numeros-con-un-domino/ 

http://aprendiendomatematicas.com/descomposicion-de-numeros-con-un-domino/
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Es tracta de jugar com si les fitxes de dòmino fossin cotxes i la plantilla un aparcament 

(figura 11). Per poder aparcar una fitxa la suma dels seus punts ha de coincidir amb el nombre 

que indica la casella on el volem aparcar. A través d’aquest joc els alumnes treballen la 

composició i descomposició de nombres, aspecte molt important per desenvolupar el càlcul 

mental. 

Amb aquest material es treballen els següents continguts: 

- Composició de nombres. 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

 

5.5.3.4. Joc dels dàlmates. 

 

Aquest joc el vaig conèixer a l’assignatura de didàctica de les matemàtiques. El joc 

consisteix en 24 cartes (figura 12), dividides en 4 colors diferents. A cada carta hi ha un ca 

dàlmata amb un nombre determinat de taques negres a la pell. L’objectiu d’aquest joc és 

diferenciar major, menor o igual.  

 

Figura 12. Cartes del joc dels dàlmates 

Aquest joc és per fer amb parelles. Es reparteixen totes les cartes entre els dos jugadors. 

Cada un col·loca les seves cartes en un munt cap per avall. Els dos jugadors agafen una carta a 

la vegada i la posen cap a dalt. El dàlmata que tingui més taques és el més fort, i el que agafa 

les dues cartes i les col·loca a baix del seu munt. Si els dàlmates tenen el mateix nombre de 

taques, és que “hi ha concurs” i es torna a jugar. El que tregui el dàlmata més fort se’n duu les 

quatre cartes. 

Els continguts que es treballen amb aquest material són: 

- Ús de diferents estratègies per comptar quantitats discretes. 

- Utilització en situacions familiars de la suma i la resta. 

- Concepte de major, menor i igual. 
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5.5.4. Aplicacions en xarxa. 

 

A la xarxa hi trobem gran quantitat d’aplicacions que ens ajudaran a treballar els diversos 

continguts del currículum. En aquest apartat faré un recull d’aplicacions que podem utilitzar a 

l’aula depenent del contingut que volem treballar. 

 

- La granja: és una aplicació de la pàgina “www.edu365.cat” on hi trobem un recull 

d’activitats per treballar diversos continguts del bloc de nombres i operacions. Per 

accedir-hi clica en el següent enllaç 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/escenaris/index.htm 

 

- El escondite mágico: és una aplicació de la pàgina “www.xtec.cat” on es pot practicar 

la suma. Per accedir-hi clica en el següent enllaç 

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite 

 

- A la pàgina http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juegos-numeros-

multiplicar-sumas-restas-primaria/ també trobem un recull d’aplicacions per treballar 

els continguts de nombres i operacions. 

 

 

5.6. Avaluació. 

 

Abans de començar a aplicar aquesta proposta didàctica el docent haurà de fer una avaluació 

inicial per veure quins són els coneixements previs dels alumnes. Aquesta avaluació l’ajudarà 

a l’hora de planificar com presentar les diferents activitats a dins l’aula. 

Després durant la realització de les activitats de la proposta didàctica l’avaluació serà continua, 

és a dir, s’avaluarà tot el procés d’aprenentatge de cada un dels alumnes a través de l’observació 

per part del docent. Per facilitar aquesta avaluació s’utilitzà una graella on s’anirà anotant 

diàriament els avanços de cada un dels alumnes i el grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

La graella d’avaluació que s’utilitzarà és la següent: 

 

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/escenaris/index.htm
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juegos-numeros-multiplicar-sumas-restas-primaria/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juegos-numeros-multiplicar-sumas-restas-primaria/
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GRAELLA D’AVALUACIÓ 
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6. Conclusions. 

 

L’objectiu general d’aquest treball de fi de grau era fer una proposta didàctica amb la 

intenció de millorar el rendiment dels alumnes en l’àrea de matemàtiques, basant-nos per això 

en les noves corrents metodològiques que asseguren uns millors resultats.  

Encara que no he pogut posar en pràctica aquesta proposta i per tant, no l’he poguda avaluar 

consider que he assolit l’objectiu plantejat, ja que he presentat una proposta didàctica que: 

- Està basada en el joc. 

Com hem pogut veure en el marc teòric, diversos autors afirmen que una bona pràctica 

escolar és aquella que està basada en el joc, sobretot durant l’etapa d’educació primària, ja que 

és a través del joc que els alumnes aprenen i es desenvolupen. 

 

- Dóna molta importància a la utilització de materials manipulables. 

És a través dels materials manipulables quan l’alumne pot passar d’un coneixement concret 

a un més abstracte, ja que la manipulació els ajuda a fer abstraccions i generalitzacions. 

 

- Va encaminada sobretot cap a la comprensió.  

En el marc teòric ha quedat clar que la millor metodologia per a l’àrea de matemàtiques és 

aquella que aporta comprensió. En aquesta proposta he intentat que totes les activitats 
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proposades vagin en aquest camí, ja que consider que és més important entendre el concepte 

que saber fer bé l’algorisme corresponent.   

 

- Té la intenció de motivar als alumnes. 

Ja com a darrer apartat dir que en tot moment el que s’ha intentat és presentar les 

matemàtiques d’una forma lúdica i agradable als alumnes, perquè d’aquesta forma els 

alumnes estiguin més motivats cap al seu aprenentatge, ja que com hem pogut veure en el 

marc teòric una actitud positiva davant qualsevol aprenentatge és fonamental per poder 

aconseguir l’èxit escolar. 

 

Per finalitzar dir que gràcies a la realització d’aquest treball he pogut aprendre que un 

dels factors més importants per a l’aprenentatge de les matemàtiques és la motivació de 

l’alumne i que aquesta s’aconsegueix utilitzant pràctiques basades en el joc, en la utilització 

de materials manipulables i en la resolució de problemes. També he après que és molt 

important presentar els diferents continguts en contextos quotidians i propers, ja que és 

important que els alumnes vegin la utilitat de les matemàtiques en la vida real, perquè 

d’aquesta manera s’interessin més per elles. 
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