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Resum 

L’atenció a la diversitat a les aules, amb tots els seus matisos, constitueix un dels temes 

que han suscitat més investigació i debat en l’àmbit de l’educació i les polítiques educa-

tives, sobretot als darrers 50 anys. Aquest projecte pretén identificar i estudiar diferents 

perfils d’estudiants que podem trobar en una aula de secundària a dia d’avui. A més a 

més d’estudiar-los es pretén donar alguna eina per poder fer una bona gestió d’aula tan 

a nivell individual com a nivell col·lectiu. 

L’atenció a la diversitat és un repte molt gran pels professors d’avui en dia, sobretot per 

la gran quantitat de casuístiques diferents que ens podem trobar dins d’una aula i també 

per la falta de recursos i de temps que disposa el professorat per poder-les gestionar 

correctament. Per aquest motiu es va decidir triar aquest treball final de màster per així 

poder contribuir a la millora d’aquesta necessitat actual. 

Aquesta investigació se centra en un dels grups de 3r d’ESO de l’escola on s’han realitzat 

les pràctiques del màster. Diferents condicionants del context han impedit un anàlisi més 

exhaustiu, per exemple amb una mostra més significativa o amb un grup de control; tot i 

això, s’ha pogut dur a terme un seguiment proper i perllongat en el temps d’un grup de 

gran interès. L’observació ha permès identificar perfils rellevants per a l´atenció a la di-

versitat, fins a un màxim de 5, per concreció. S’han proposat dinàmiques per interactuar 

amb ells de manera individual i de manera col·lectiva, i s’ha testejat la proposta en una 

classe real amb els alumnes, de manera que hem pogut treure nombroses conclusions i 

possibles millores. 

La nostra proposta s’inclou en el marc d’una corrent pedagògica amb una abundant lite-

ratura. En aquest treball, no es pretén fer una aportació radicalment innovadora; més 

aviat volem, prenent idees de les diferents metodologies d’atenció a la diversitat, conce-

bre una actuació que es pugui dur a terme de forma realista amb els condicionants d’una 

aula concreta, servint més com a punt de partida que com a fi en si mateixa en la visió 

d’una investigació-acció. Trobem particularment necessari que els docents participin en 

aquest tipus d’actuacions que, si bé modestes, sovint són l’única manera de salvar el 

gran abisme que es percep entre la investigació pedagògica i la realitat de les aules. 
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Resumen 

La atención a la diversidad en las aulas, en sus múltiples facetas, constituye uno de los 

temas que han suscitado más investigación y debate en el ámbito de la educación y las 

políticas educativas, particularmente en los últimos 50 años. Este proyecto pretende iden-

tificar y estudiar distintos perfiles de estudiantes que podemos encontrar en un aula de 

secundaria a día de hoy. Además de estudiarlos se pretende dar alguna herramienta para 

poder realizar una buena gestión de aula tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

La atención a la diversidad es un reto muy grande para los profesores de hoy en día, 

sobre todo por la gran cantidad de casuísticas diferentes que nos podemos encontrar 

dentro de un aula y también por la falta de recursos y tiempo de que dispone el profeso-

rado para poder gestionarlas correctamente. Por este motivo, se decidió elegir este tra-

bajo final de máster para así poder contribuir a la mejora de esta necesidad actual. 

La investigación se centra en uno de los grupos de 3º de la ESO de la escuela donde se 

han realizado las prácticas. Los diferentes condicionantes del contexto han impedido un 

análisis más exhaustivo, con una muestra más significativa o un con grupo de control, 

pero se ha podido realizar un seguimiento cercano y prolongado en el tiempo de un grupo 

de gran interés. La observación ha permitido identificar perfiles relevantes para la aten-

ción a la diversidad hasta un máximo de 5, por concreción. Se han propuesto dinámicas 

para interactuar con ellos de forma individual y colectiva, y se ha implementado la pro-

puesta en una clase real con los alumnos, de manera que hemos podido sacar numero-

sas conclusiones y proponer posibles mejoras. 

Nuestra propuesta se inserta en el marco de toda una corriente en la pedagogía con una 

abundante literatura. En este trabajo, no se pretende realizar una aportación radicalmente 

innovadora; más bien queremos, tomando ideas de las diferentes metodologías de aten-

ción a la diversidad, concebir una actuación que pueda llevarse a cabo de forma realista 

con los condicionantes de un aula concreta, sirviendo más como punto de partida que 

como fin en sí misma, en la línea de la investigación-acción. Pensamos que es muy ne-

cesario que los docentes participen en este tipo de actuaciones que, si bien modestas, 

son a menudo la única manera de salvar el gran abismo que se percibe entre la investi-

gación pedagógica y la realidad de las aulas. 
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Abstract 

The attention to pupil diversity is one of the topics with the most research and debate in 

the field of education and educational policies, especially in the last 50 years. This project 

aims to identify and study different student profiles that we can find in a hight school class-

room nowadays. In addition, the aim is to provide some tools to be able to do good class-

room management both individually and collectively. 

Nowadays, the attention to pupil diversity is a big challenge for the teachers. Especially 

because of the large number of different cases that we can found in a classroom and 

because of the lack of resources and lack of time that the teachers have. For this reason, 

it was decided to choose this final master’s thesis in order to contribute to the improvement 

of this current need. 

This research is focussed on one group of the third year of secondary education of the 

school where the master’s internship has been caried out. The different contextual con-

straints have prevented a more thorough analysis, for example with a wider sample or 

with a control group; however, a close and a long-term follow-up of a hight-interested 

group of students has been carried out. The observation has made it possible to identify 

relevant profiles for attention to diversity, up to a maximum of 5 to keep our analysis trac-

table. Dynamics have been proposed to interact with them individually and collectively, 

and the proposal has been tested in a real class with the students, so that we have been 

able to draw numerous conclusions and possible improvements. 

Our proposal is included in the framework of a pedagogical current with an abundant lit-

erature. This work is not intended to make a radically innovative contribution. We want 

taking ideas from the different methodologies of attention to diversity to conceive an action 

that can be carried out in a realistic way with the conditions of a specific classroom, which 

serves as a starting point in the vision of an action-research. We find it especially neces-

sary for teachers to be involved in these actions, which are often the only way to bridge 

the abyss between pedagogical research and classroom reality. 
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1. Introducció 

1.1 L’atenció a la diversitat 

La diversitat existent, amb els seus múltiples vessants, a les aules d’instituts i escoles és 

un fet que ningú pot obviar.  És tal la importància que li hauríem de donar a la seva atenció, 

que el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria, hi destina tot l’article 18. El primer punt d’aquest article cita: 

L’atenció a la diversitat consisteix en l’aplicació de mesures curriculars, metodo-

lògiques, organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar l’acció 

educativa per a tots els alumnes (p. 9-10). 

La nova Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual modifica la Llei orgànica 

2/2006 de 3 de maig, d’educació (LOMLOE), que va entrar en vigor el 2021 i que al curs 

escolar 21/22 ha començat la seva implementació, també en fa un èmfasis especial. En 

el terme tres d’aquesta nova llei orgànica modifica l’article 4 de l’anterior llei redactant-lo 

així: 

Sense perjudici de que al llarg de l’ensenyament bàsic es garanteixi una educació 

comú per tot l’alumnat, s’adoptarà l’educació inclusiva com a principi fonamental, amb 

la finalitat d’atendre a la diversitat de les necessitats de tot l’alumnat, tan del que té 

especials dificultats d’aprenentatge com del que té major capacitat i motivació per 

aprendre. Quan aquesta diversitat ho requereixi, s’adoptaran les mesures organitza-

tives, metodològiques i curriculars pertinents, segons el disposat en la present llei, 

conforme als principis del Disseny universal d’aprenentatge, garantint en tot cas els 

drets de la infància i facilitant l’accés als recolzaments que l’alumnat requereixi. (Sec. 

1. p. 122882)1 

La redacció de la llei mostra com s’ha anat assentant el paradigma de l’educació inclusiva 

(Arnáiz, 2003) sorgit als anys 80; que pretén adaptar l’educació per a que respongui a les 

necessitats de tots els alumnes, fent de les diferències una oportunitat i no un impediment. 

És un concepte amb una importància decisiva en l’exercici de la praxi docent, ja que en 

una mateixa aula trobarem alumnes amb situacions socioeconòmiques diferents, motiva-

cions i aspiracions variades, capacitats i estratègies d’aprenentatge diverses, necessitats 

educatives especials i, fins i tot, creences culturals molt allunyades. 

La preocupació per l’atenció a la diversitat reflecteix l’evolució del sistema educatiu des 

d’un enfocament homogeni a un centrat en l’alumne i al seu desenvolupament centrat en 

competències i els aprenentatges per a la vida. El que anomena Delors i altres (1996) en 

 

1 Aquest text s’ha traduït del castellà 
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el seu informe per a la UNESCO “aprendre a aprendre”. Aquesta idea és inseparable 

d’una altra aportada en el mateix informe “aprendre a viure junts” (Delors i altres, 1996). 

Replantejar l’educació segons aquestes claus requereix canvis substancials per tal que 

l’escola eduqui amb èxit a tot el seu alumnat. Volem que tots siguin acceptats, reconeguts 

en la seva singularitat i que hi puguin participar segons les seves capacitats. És un canvi 

en la mirada que, a més de veure’s reflectida a la llei, ha d’acompanyar-se de pràctiques 

metodològiques i organitzatives per fer-la efectiva. Implica, entre altres coses, la supera-

ció d’un currículum excessivament normatiu i rígid, en la línia de l’anomenat disseny uni-

versal de l’aprenentatge (DUA) (Rose i altres, 2005). 

Els reptes són encara més grans quan passem d’un pla teòric a les limitacions pròpies 

de la realitat de l’aula; on els professors troben una manca de suports i de temps per 

executar metodologies d’atenció a la diversitat; i a sobre, topen amb el sistema, avui en 

dia encara molt dirigit a superar proves externes d’acreditació de coneixements principal-

ment memorístiques.  

Amb freqüència, les dinàmiques inclusives troben el rebuig de part de la comunitat edu-

cativa. Hi ha pares que creuen en una educació tradicional i pensen que, tots els canvis 

dels que estem parlant acabaran perjudicant els seus fills i filles. Aquesta creença passa 

pel fet de que pensen que la inclusió és la homogeneïtzació de la diversitat i res més lluny 

de la realitat, ja que precisament el que es pretén és potenciar els aspectes positius de 

la singularitat de cada individu. 

És per això, que les actuacions i l’anàlisi proposades en aquest informe es presenten en 

un context concret i no pretenen oferir solucions a la totalitat. Degut precisament a la 

diversitat de cada aula, el que pot funcionar en un context determinat, pot ser un desastre 

en un altre context que podíem considerar semblant. Cada docent ha de conèixer els 

seus alumnes i agafar d’aquesta proposta el que ell consideri millor en el seu propi context.  

 

1.2 Justificació, motivació i objectius 

L’elecció de la temàtica d’aquest treball va venir clarament incitada pels reptes amb els 

que em vaig trobar quan vaig trepitjar per primer cop una aula de matemàtiques de se-

cundaria d’un institut públic de Catalunya. 

L’octubre del 2021 vaig aterrar per primera vegada en una aula de secundària d’un institut 

públic de Catalunya. Allí vaig aprendre moltes coses i em vaig adonar de la gran diversitat 

que ens podem trobar en una mateixa aula. I no tan sols estic parlant de diversitat cultural, 

religiosa i/o idiomàtica, o alumnes amb necessitats educatives especials, sinó que davant 
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meu tenia vint-i-cinc adolescents cadascun amb la seva casuística personal, el qual ne-

cessitava de la meva atenció igual que la resta dels seus companys. He mencionat vint-

i-cinc alumnes perquè la ràtio de mitjana era aquesta i la quantitat d’alumnes que es 

tracten alhora també però en realitat tenia cent vint-i-cinc alumnes entre joves de 3r i 4t 

d’ESO. La primera setmana ja em sabia tots els seus noms però per desgràcia en molts 

dels casos no vaig poder aprofundir gaire més.  

El que vol tot professor és poder arribar a tots els seus alumnes, sense excepció, i que 

gràcies a les eines que aquest els proporciona, desenvolupin les seves habilitats de la 

millor manera possible i assoleixin unes competències bàsiques per a la vida i per a la 

seva formació futura. Això era el que jo buscava en els meus alumnes, i aquí és on em 

vaig adonar que no serveixen les mateixes eines per tots: no tots tenen les mateixes 

habilitats a desenvolupar, i ni tan sols volen (o poden) arribar al mateix lloc. 

Tenint en compte aquests factors és fàcil veure que el plantejament d’una classe magistral 

per a tots igual és errònia i que per tant es necessiten eines, recursos i metodologies per 

canviar aquest concepte i plantejar un altre tipus d’estratègia a seguir. 

L’objectiu d’aquest treball no és estudiar en profunditat possibles estratègies d’atenció a 

la diversitat tenint en compte les infinites variables amb les que ens podem trobar. Ni 

tampoc proposar actuacions estandaritzades, que sonen molt bé en la teoria per que són 

impracticables en les condicions actuals d’una aula. Com, per exemple, arribar a una 

personalització total de l’aprenentatge, com pretenia fer Max Ventilla amb el seu projecte 

a ALTschool (Horn, 2016). De fet, plantejaments molt radicals en aquest sentit s‘han trobat 

amb limitacions severes.  

Els objectius de la nostra proposta són: 

1. Identificar en una aula, a partir duna observació perllongada i de la interacció amb 

els alumnes, cinc perfils potencialment interessants a tenir en compte en una ac-

tuació d’atenció a la diversitat. 

2. Crear una proposta educativa inclusiva tenint en compte la diversitat dels dife-

rents perfils. 

3. Implementar la nostra proposta didàctica a la classe de matemàtiques. 

4. Extreure’n conclusions i possibles millores a partir de l’avaluació i l’anàlisi de l’ac-

tivitat. 
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1.3 Elements condicionants i rellevància per a la comunitat 

És important recalcar que hi ha molts factors que dificulten l’aplicació d’estratègies d’aten-

ció a la diversitat i inclusivitat en una aula real, i és precisament per això que les propostes 

pràctiques en aquest sentit tenen una rellevància particular de cara a la comunitat edu-

cativa.  

Probablement un dels factors més importants en aquest sentit és la falta de temps de la 

que disposa el professor per a realitzar totes les tasques que se li encomanen. Com he 

mencionat abans, una sola persona que és professora de cent vint-i-cinc alumnes (per 

posar un número estimat) encara que tingui un treball previ molt elaborat i molta experi-

ència, no pot abastar una atenció a la diversitat de manera individualitzada com es co-

mentava en el punt anterior. Dins de l’aula, la ràtio d’alumnes per professor fan aquesta 

tasca gairebé impossible. També hi ha d’altres elements que condicionen la pràctica do-

cent, com per exemple la rigidesa del currículum. És cert que la llei recull l’avaluació per 

competències i intenta que avaluar no sigui només el fer de de qualificar (Tobón, 2013). 

Però la realitat és que les mateixes institucions aposten per avaluacions acreditatives, 

com per exemple les proves d’accés a la universitat (PAU).  

Per això és important la col·laboració entre docents. Compartir coneixements, vivències, 

dinàmiques i experiències. És difícil que una proposta que funciona en una escola con-

creta amb un entorn concret i amb uns alumnes concrets es pugui replicar de manera 

integral en una altra escola encara que creiem que les característiques d’ambdues són 

molt semblants. Inclús pot passar que una proposta que ha funcionat en una escola l’any 

següent no funcioni perquè han canviat els integrants del grup-classe. No obstant, és 

molt important crear i sobretot experimentar noves propostes, i si creiem que poden ser 

bones encara que el públic objectiu sigui limitat, compartir-les amb la resta de la comunitat 

educativa. Aquest tipus d’iniciatives, que podríem considerar dins del marc de la investi-

gació-acció (Anderson i Jones, 2000), permeten passar de l’habitual pessimisme entre 

els claustres docents (Perrenoud, 1990), de fugir d’estudi, a trobar solucions concretes. 

Potser no arribarem a tots, però a cada nou alumne que arribem, podrem explicar-li que 

l’educació amaga un tresor dins (Delors i altres, 1996). 
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2. Disseny, execució y avaluació 

2.1. Marc teòric 

2.1.1. La realitat de la diversitat a l’aula 

Alguns autors identifiquen els orígens del moviment inclusiu a l’educació als anys setanta 

als Estats Units, en la Llei de 1975 Education for All Handicapped Children Act (Esteve i 

altres, 2010). La recerca d’un sistema educatiu centrat en les necessitats de l’individu i 

un tractament col·lectiu que prioritzi l’aprenentatge a través de la interacció positiva entre 

l’alumnat i que generi coneixement, acceptació i valoració dels demés posant en primer 

terme la inclusió, té un llarg recorregut (Arnáiz i de Haro, 2004). 

Tanmateix, és a les darreres dues dècades quan l’atenció a la diversitat s’ha convertit en 

un tema de cabdal importància, fruit d’una diversitat més gran i una creixent sensibilitat a 

les necessitats especials de l’alumnat que abans eren pràcticament obviades. A mode 

d’exemple, el nombre d’alumnes estrangers matriculats a centres d’ensenyament espa-

nyols es va multiplicar per 7 en els 10 anys que transcorren del 1999 al 2009 (Frutos i 

altres, 2012). Una altra mostra de que la diversitat és un tema que els últims anys ha 

augmentat la seva rellevància és que, des de novembre del 2013 la LOMCE va reconèixer 

com a necessitat específica de suport educatiu el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i 

hiperactivitat), i va destacar la importància d’evitar en la docència dinàmiques homoge-

neïtzadores que no tinguessin en compte les particularitats d’aquests estudiants. 

De fet, a pràcticament qualsevol aula de secundària és fàcil trobar un percentatge molt 

elevat d’alumnes que es veurien molt perjudicats si no disposéssim de mesures i/o actu-

acions d’atenció a la diversitat. N’hi ha prou en fixar-nos en el grup d’estudi d’aquest 

treball.  

 

2.1.2. El repte de l’atenció a la diversitat 

Degut a la gran importància que incita aquest tema, trobem una gran extensió d’obres 

que l’estudien i l’analitzen en la seva situació actual. Només cal fixar-nos, per exemple, 

en totes les referències bibliogràfiques de l’estudi dut a terme per Alcalá i Leiva (2021), 

Martínez Domínguez (2011), Ainscow (2001) o McLeskey i altres (2014). 

L’atenció a la diversitat, com ja hem vist en el capítol anterior, ha anat guanyant pes en 

la legislació educativa, a la vegada que es desenvolupaven propostes metodològiques 

de transformació de les aules (moltes d’elles basades en dinàmiques d’aprenentatge co-

operatiu (Pujolàs, 2012)) i es formava al professorat per a millorar la seva resposta a la 

diversitat. Tant és així, que s’han desenvolupat paradigmes que pretenen configurar un 
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model integral per aconseguir una inclusió efectiva, minimitzant les barreres tan físiques 

com sensorials, cognitives o culturals que poden existir a l’aula. Estem parlant de l’ano-

menat Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA).  

El DUA (Pastor i altres, 2016) parteix de la idea d’un currículum flexible que té en compte 

que cada alumne/a aprèn d’una manera diferents, té motivacions i interessos diferents, 

tant el que vol aprendre en com ho vol aprendre, i té capacitats diferents per expressar 

allò que ha après depenent de la manera com l’ha après. 

Gràcies, o per culpa, de la pandèmia viscuda recentment, que ha tingut una gran reper-

cussió en tots els àmbits de la vida i, en concret, en el món educatiu; s’ha posat de ma-

nifest la necessitat de reinventar l’educació per no deixar ningú fora del sistema i ha evi-

denciat que cal una major incidència en la integració de les TIC a les aules (Gómez Ji-

ménez i altres, 2020).  

L’informe espanyol dels indicadors de la OCDE mostra com aquestes circumstàncies han 

agreujat considerablement les desigualtats d’oportunitats entre els estudiants, (Ministerio 

de Educación i Formación Profesional, 2021), dada que abans de la pandèmia ja era 

preocupant. El mateix informe, però, manifesta que la taxa de graduació a l’educació 

secundària obligatòria ha crescut de manera continuada en els últim deu anys, apuntant, 

aparentment a la superació del clàssic concepte de fracàs escolar (Marchesi, 2003). 

L’anàlisi que en fa el mateix document és que, lluny de traduir-se aquest fet a una major 

igualtat d’oportunitats, el graduat d’ESO cada cop té menys pes a l’hora de tenir èxit en 

la posterior incorporació al mercat laboral. 

Ens trobem, doncs, amb una sensibilització creixent cap a l’atenció a la diversitat i a la 

inclusió emparada en les legislacions educatives més recents. Paradoxalment, aquestes 

bones intencions topen amb els indicadors que mostren com encara queda molt de camí 

per recórrer abans d’arribar a la inclusivitat i l’equitat real a les aules. Una explicació po-

dria ser la forta inèrcia del sistema educatiu en sí i la cultura social que hi va lligada. 

També podríem pensar en la manca de recursos destinats a fer possible una bona atenció 

a la diversitat.  

Sigui com sigui, els docents hem de trobar, dins les nostres possibilitats i amb els recursos 

dels que disposem, la manera d’arribar a tots i cadascun dels alumnes perquè aquesta 

aconsegueixin treure el millor dels mateixos i desenvolupar-se al màxim com a persones 

d’aquest món. 
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2.1.3. El caràcter específic de l’assignatura de matemàtiques 

El nostre estudi i posterior proposta té lloc en el marc de l’assignatura de matemàtiques 

a l’ESO. Fet que ja ve acompanyat d’una problemàtica específica. El caràcter transversal, 

vehicular i acumulatiu de les matemàtiques planteja reptes importants ja que és habitual 

que ens trobem amb fortes desigualtats inicials de rendiment acadèmic i d’adquisició de 

competències prèvies. Per la seva naturalesa, aquests reptes es propaguen a la resta 

d'assignatures de l'àmbit cientificotècnic com ara la física o la química. 

Per aquest motiu, hi ha nombrosos estudis que centren les seves actuacions en l’atenció 

a la diversitat i la inclusió en l’àmbit de les matemàtiques (Alsina i Planas, 2008) i, per 

extensió, a l’àmbit científic (Beltran, 2020). 

Beltrán i altres (2020) analitza molts dels reptes que planteja la docència de les matemà-

tiques a l’ESO i el batxillerat a l’actualitat. Fa referència, per exemple, a la desconnexió 

que realitza la immensa majoria de l’alumnat entre els coneixements impartits i la vida 

real. Aspecte que ja es va posar de manifest en la primera edició de les proves PISA 

(OCDE, 2002), del qual se n’extreia les dificultats de l’alumnat per reconèixer i interpretar 

problemes matemàtics en contextos de la vida quotidiana. 

Un obstacle difícil de superar són els perjudicis que tenen tan alumnes, com pares (ex-

alumnes), com companys de professió d’altres àmbits envers l’assignatura de matemàti-

ques (Alva, 2018). Molts alumnes se senten incapaços de salvar les mancances que ha-

gin pogut desenvolupar en les seves competències matemàtiques perquè consideren 

d’entrada que és un coneixement massa abstracte i/o amb un grau de dificultat massa 

elevat. Cal dir que tan professors com didàctiques educatives mal plantejades han con-

tribuït a estendre i augmentar aquest tipus de perjudicis.  

És degut a aquestes dificultats intrínseques de les matemàtiques, s'han intentat desen-

volupar enfocaments per abordar l'atenció a la diversitat centrats en aquesta àrea, com 

la MEMAD (Metodologia d'Educació Matemàtica Atenent a la Diversitat) (Calvo, 2018). 

Cal recalcar també, el gran esforç pedagògic que s'ha dirigit tan a l'atenció a les altes 

capacitats mitjançant programes de desenvolupament del talent matemàtic com ESTAL-

MAT (Ramírez i Sánchez, 2020), com a apropar l'aprenentatge de les matemàtiques a la 

vida real (Darnaculleta i Planas, 2010; Planas i altres, 2009). Aquest punt és particular-

ment important ja que la tendència de l'alumnat a establir una dicotomia entre els conei-

xements acadèmics dels quals serà avaluat i les competències realment útils per a la vida 

diària, afecta d'una manera molt negativa a la seva motivació i interès cap a l'assignatura. 

I, com s’ha vist, les motivacions de l'alumnat juguen un paper rellevant en qualsevol ac-

tuació d’atenció a la diversitat. 
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2.2. La realitat educativa 

2.2.1. Contextualització del centre 

El centre escolar on s’ha realitat aquest treball és l’Institut Esteve Albert de Sant Vicenç 

de Montalt. Aquest institut acull principalment alumnes de Sant Vicenç de Montalt (ja que 

n’és l’únic institut) i també de Caldetes (Caldes d’Estrac) que no tenen institut propi; però 

també acull alguns alumnes dels pobles veïns com són Sant Andreu de Llavaneres, 

Arenys de Mar i Arenys de Munt. És un institut amb quatre línies a l’ESO i dues a batxi-

llerat amb dues modalitats, cientificotecnològic i humanístic-social.  

L’institut com a tal, va començar a funcionar el setembre de 2008. Abans d’aquesta data, 

els alumnes d’aquesta població havien d’anar a l’institut públic de Sant Andreu de Llava-

neres o a altres instituts privats o concertats de la zona. A partir del 2008 Sant Vicenç va 

disposar d’un institut però estava format per barracons. No va ser fins la finalització de 

l’edifici actual, al 2015, que es van poder traslladar a les instal·lacions actuals. Unes ins-

tal·lacions molt modernes les qual disposen d’un sistema de ventilació forçada molt útil 

en els darrers dos anys de pandèmia. A més, és un edifici diàfan estructurat en tres plan-

tes que el fa acollidor i funcional alhora.  

El curs actual consta de 524 alumnes distribuïts de la següent manera: 

Figura 1. 

Organització curs 21-22. 

 

Nota: Adaptat de Organització curs 21-22, 2022, Portes Obertes 2022-2023, Institut Esteve Albert 

Com es pot veure en la Figura 1, l’institut només disposa de 3 línies reconegudes pel 

Departament d’Educació en els nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO, però la direcció va voler 

apostar per tenir menys alumnes per aula i obrir un altre grup-classe a cada nivell. Tot i 

aquesta previsió i aquest esforç de redistribució dels 49 professors que conformen el 

claustre, degut a la gran matriculació d’alumnes fora de termini que pateix el centre al 
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setembre i durant el curs, les línies s’omplen i podem trobar entre 25 i 28 alumnes per 

aula perfectament. 

L’horari que segueixen els alumnes del centre és el següent: 

Figura 2. 

Hores lectives 

 

Nota: Adaptat de Organització actual, 2022, Portes Obertes 2022-2023, Institut Esteve Albert 

Totes les sessions duren 55 minuts, excepte la darrera que tan sols dura 45 minuts. Cada 

sessió perd 5 minuts que posteriorment es destinen al Pla lector. Cada dia els alumnes 

disposen de 30 minuts, abans o després de l’esbarjo depenent del curs, que destinen a 

la lectura principalment dels llibres obligatoris, o si acaben, a llibres, revistes o còmics del 

seu interès. 

Pel que fa a l’entorn socio-econòmic en el que es troba l’institut, tenim que Sant Vicenç 

és un dels pobles del Maresme amb la renta per càpita més elevada de la comarca. Ens 

trobem que el 40% de les famílies té rentes altes o molt altes i el 50% restant té rentes 

mitges. No cal fer gaires càlculs per veure que només un 10% de l’alumnat té rentes 

baixes. Aquest fet també va lligat al nivell d’estudis dels pares i mares de l’escola, a les 

seves aspiracions i, en moltes ocasions, al nivell d’exigència envers l’escola. 

Un 91% de l’alumnat són catalans i/o espanyols, hi ha 14 europeus, 9 llatinoamericans, 

6 africans i 5 xinesos (a l’inici del curs 21-22).  

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, el centre disposa d’una aula d’acollida pels infants 

que arriben d’altres països i no entenen el català i moltes vegades tampoc el castellà. 

També disposa de reforços anomenats PIM (programa intensiu de millora) pels alumnes 

de 1r i 2n d’ESO amb mancances mot grans en les matèries de matemàtiques, llengua 

catalana o llengua castellana. Durant algunes hores a la setmana, aquests alumnes sur-

ten de l’aula i van a una altra aula on un professor fa classe amb un grup molt més reduït 

i amb temari adaptat. A part, també trobem els PI (plans individualitzats) que s’apliquen 

als diferents trastorns d’aprenentatge com ara el TDAH, TEA, dislèxia, entre d’altres. 
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A més, el centre ha implantat la figura del co-tutor/a. Aquesta figura fa de tutor personal 

de la meitat del grup-classe i el tutor del grup, a part de ser el referent del grup en conjunt, 

és tutor personal de l’altre meitat de la classe. Així es pot arribar d’una manera més indi-

vidualitzada a cada infant i a les diferents particularitats que presenta cada un. 

  

2.2.2. Alumnat: característiques i perfils 

2.2.2.1. Característiques generals del grup-classe 

Aquesta investigació-acció s’ha dut a terme amb els alumnes de 3r d’ESO de l’institut que 

acabem de descriure. Com ja sabem l’institut consta de quatre línies d’aquest nivell, però 

en concret, s’ha pres com a referencia el grup de 3r B. Aquesta decisió es va prendre per 

part de la investigadora quan aquesta era la professora titular de totes les línies de 3r 

d’ESO. Degut a la gran diversitat que presentava aquest grup-classe, en particular, dur a 

terme les classes de matemàtiques era tot un repte digne d’estudi. 

En aquest grup ens trobem amb 24 alumnes. L’últim arribat dos dies abans de l’inici 

d’aquest treball. D’aquests, només 8 són noies i la resta són nois. Aquesta dada ens diu 

que l’ambient on es desenvolupen aquests nois i noies serà, clarament masculí, amb el 

que això comporta en aquestes edats. 

Les edats dels alumnes van dels 14 anys, si no han repetit cap curs, fins als 16, en el cas 

de repetir-ne dos. En aquesta aula trobem 20 alumnes amb 14 anys, tres amb 15 anys i 

una amb 16. 

Les nacionalitats dels alumnes d’aquesta aula són català/espanyol i ucraïnès. Conside-

rant català com tots els alumnes nascuts a Catalunya o que faci més de cinc anys que 

resideixin aquí, per tant coneguin perfectament la llengua. Això no vol dir que la llengua 

materna sigui ni el català ni el castellà, ja que hi ha alumnes vinguts d’Italià i de Sud-

Amèrica, entre d’altres. 

La disposició de l’aula és la d’una aula convencional, on els alumnes estan deparats per 

files individualment. En la següent figura podem veure un exemple: 
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Figura 3. 

Disposició aula 

 

Nota: Adaptat de Diferentes tipos de distribución de aula [Imatge], P. Hernández, 2021, el pupitre de Pilu 

(http://www.elpupitredepilu.com/wp-content/uploads/2021/09/4271ED72-F5EA-49D6-903D-

457A75A3F71F.jpeg) 

Tal i com diu Hernández (2019), aquest tipus de disposició de l’aula “afavoreix a la con-

centració i l’atenció de l’alumnat” si bàsicament realitzem classes magistrals. 

És possible que aquest tipus de disposició s’hagi hagut d’adoptar degut al Còvid, ja que 

recentment amb la flexibilització de les restriccions, hi ha línies on els alumnes s’asseuen 

en parelles, però de moment no és el cas en la nostra aula de 3r B. 

 

2.2.2.2. Perfils de l’alumnat 

Per introduir aquest apartat i per donar èmfasis a l’actualitat del tema tractat en aquest 

treball farem referència a un tuït realitzat per una professora de secundària recentment. 

El tuït comença dient “Necessito que entengueu què significa tenir 30 alumnes a l’aula a 

secundària” (Bertran, 2022) i segueix fent una enumeració de perfils d’alumnes que tro-

baríem “en una classe d’ESO d’un institut mitjanet” (Bertran, 2022). Els perfils que ella 

enumera són els següents: 

- 1 alumne/a amb Trastorn d’Espectre Autista. Li molesta el soroll que fan els altres 

29. 

- 3 alumnes amb diagnòstic de dislèxia, però rendiments acadèmics totalment dife-

rents. (?) 

http://www.elpupitredepilu.com/wp-content/uploads/2021/09/4271ED72-F5EA-49D6-903D-457A75A3F71F.jpeg
http://www.elpupitredepilu.com/wp-content/uploads/2021/09/4271ED72-F5EA-49D6-903D-457A75A3F71F.jpeg
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- 1 alumne/a que sabeu que s’autolesiona, amb problemes molt greus d’autoestima. 

(...) 

- 1 alumne els pares del qual creuen que té “altes capacitats”. A classe és un líder 

negatiu que s’enfronta al professorat; la família diu que “és perquè s’avorreix i li 

hem de pujar el nivell” 

- 1 alumna amb TCA (Trastorn de Conducta Alimentària: anorèxia o bulímia) confir-

mada, i 2 més que sospiteu. (...) 

- 1 alumne amb hiperactivitat al qual li van canviant la medicació: pots tenir un zom-

bie o un volcà. Depèn. 

- 1 alumne/a en procés de desnonament (...) 

- 1 alumnes que no té comprensió lectora a nivell paràgraf (...) 

- 2 alumnes nouvingudes que estan aprenent el català a l’aula d’Acollida (...), però 

que tenen mancances en les altres matèries per la diferència entre els sistemes 

d’educació amb el país d’origen. 

- 5 alumnes que no tenen cap abstracció i van molt perduts/des. Els 2 amb pares 

més rics tenen un profe particular que els fa els deures. Tot el que puguin acabar a 

casa, serà de nivell excel·lent, però no han entès res. (...) (Bertran, 2022). 

L’enfocament de Bertran (2022) podria semblar exagerat o inclús surrealista però us po-

dem assegurar que no és així. 

Durant els tres mesos i escaig que la docent que edita aquest document va estar impartint 

docència al que podríem dir un institut “mitjanet” (Bertran, 2022) va poder observar tots i 

cadascun dels perfils que ella enumera en primera persona. El que si que és cert, per 

sort, és que no es trobaven tots concentrats en el mateix grup-classe.  

 

A continuació anem a identificar i descriure els diferents perfils, fins a un màxim de cinc, 

que trobem al grup-classe de la investigació. 

- Nouvingut 

Començarem pel perfil d’alumne nouvingut. En la nostra aula d’estudi, on partíem de 24 

alumnes, tenim 3 alumnes nouvinguts.  

El primer és nouvingut però ja porta el temps suficient a Catalunya com per poder seguir 

la classe amb més o menys normalitat. Diu poques paraules en català i li costa molt seguir 

el ritme però ja no disposa d’aula d’acollida, per tant se suposa que entén el català per-

fectament.  
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La segona alumna nouvinguda fa menys temps que viu aquí, no parla gens de català i li 

costa entendre’l. El castellà tampoc és la seva llengua materna però en té més traça. 

Aquesta alumna si que assisteix algunes hores a l’aula d’acollida del centre. A l’assigna-

tura de matemàtiques, que és en la que es centra el treball, no se li aplica cap pla indivi-

dualitzat. Durant els exàmens, sobretot de problemes i en algun exercici de classe, 

l’alumna demana la traducció d’alguna frase que no entén al castellà.   

El tercer nouvingut és tant nou que amb prou feina ens ha donat temps de conèixer el 

seu nom. Només s’ha pogut dur a terme una observació de l’alumne de tres dies, mentre 

que la resta d’alumnat estudiat, s’ha dut a terme una observació participant de tres mesos 

de durada i una observació externa o participant en moments puntuals de tres setmanes. 

El que si que hem pogut observar d’aquest alumne és que no entén ni el català ni el 

castellà. Prové d’un país actualment en guerra i molt provablement quan aquesta acabi 

tornarà al seu lloc de residència, però de moment ha de seguir la seva escolaritat tan 

eficientment com es pugui. 

- TDAH 

Continuarem amb el perfil d’alumne amb TDAH. En aquest grup-classe hi ha tres alumnes 

de 24 amb TDAH diagnosticats, un dels quals el tractarem en un altre dels perfils per la 

gran complexitat que comporta. Cap dels dos restants està medicat i es troben asseguts 

a primera fila seguint les recomanacions de la psicopedagoga del centre.  

Sense intenció d’estereotipar a ningú, aquests alumnes presenten totes o gairebé totes 

les característiques d’un perfil clarament de TDAH. Segons l’American Psychiatric Asso-

ciation (2001) es descriuen tres subtipus de TDAH:  

- el tipus inatent, que presenta dificultats per mantenir l’atenció, descuits, tendència a 

la distracció, comportaments al marge de la tasca que han de fer i, en general, està 

associat a un estil lent i a dificultats d’aprenentatge. 

- el tipus hiperactiu/impulsiu, amb moviments motors excessius, impulsivitat verbal i/o 

conductual i normalment amb comportament problemàtic 

- el tipus combinat, combinació dels dos anteriors. 

Per realitzar aquest estudi no hem pogut disposar de l’informe mèdic d’aquests alumnes 

diagnosticats de TDAH, per tant no podem assegurar quin dels tres trastorns exposats 

pateixen. El que si que hem pogut fer és una observació dels dos subjectes durant els 

tres mesos d’observació participant i les tres setmanes d’observació passiva-puntual. Se-

gons la nostra percepció, un alumne tenia una impulsivitat verbal molt accentuada cosa 

que dificultava la gestió d’aula i moltes vegades s’acabava derivant a un comportament 

problemàtic, per tant el podríem identificat com a hiperactiu/impulsiu; en canvi l’altre 
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alumne es presentava més distret, fent altres coses que no eren de la matèria i de molt 

fàcil distracció, per tant es podria assemblar més al subtipus inatent.  

Els altres alumnes de l’aula saben del seu trastorn i si no ho saben ho intueixen, i això 

moltes vegades fa que aquest alumne no sigui dels escollits per realitzar treballs grupals. 

- Repetidor 

En aquesta aula només tenim un repetidor, és a dir, que ha repetit 3r d’ESO, ja que com 

havíem comentat anteriorment, en aquest grup-classe hi havia alumnes de 15 i 16 anys 

quan per nivell haurien de tenir-ne 14, i aquest fet és degut a que han repetit en anteriors 

cursos però no en el que ens trobem estudiant. 

No tenim dades d’aquest alumne en el curs anterior, però si el centre va decidir que havia 

de repetir deuria ser per algun motiu justificat. Aquest alumne disposa d’una atenció indi-

vidualitzada d’alguna hora a la setmana per assistir a sessions amb la psicopedagoga del 

centre. És un alumne que està a l’aula de manera obligada. L’ensenyament al nostre país 

és obligatori fins als 16 anys i aquest alumne encara no els ha complert.  No mostra el 

mínim interès en gairebé cap assignatura. L’única excepció, a vegades, és la matèria de 

biologia on presta un cert interès perquè sembla que li agrada. No acostuma a venir a les 

primeres hores del matí i si ve, es posa a dormir o a escoltar música. A les darreres hores 

del dia es mostra molt més actiu, distorsionant la classe i comportant-se com un alumne 

conflictiu en moltes ocasions. Aquest alumne, no presenta treballs, no fa els deures, deixa 

els exàmens en blanc i tot li és indiferent. No presenta cap trastorn reconegut més enllà 

del desànim i la passivitat d’un adolescent sense rumb. 

Normalment, la resta d’alumnes l’ignora menys quan causa conflictes a l’aula. 

- Retard greu de l’aprenentatge  

En el nostre grup trobem dos alumnes amb un retard greu de l’aprenentatge. Com a 

alumnes NESE que són disposen de Plans individualitzats amb adaptacions curriculars 

específiques en cada cas. Això vol dir que a part d’adaptar les metodologies de treball 

amb aquests alumnes, a més a més se’ls hi adapta el currículum en funció de les seves 

capacitats. Els dos alumnes tenen 15 anys, per tant han repetit algun curs durant la seva 

vida. Els dos alumnes s’asseuen a primera fila seguint recomanacions de la psicopeda-

goga del centre. 

El primer alumne assisteix a totes les classes amb els seus companys de grup, però no 

segueix íntegrament la classe ja que disposa d’un dossier amb teoria i exercicis adaptats 

al seu nivell. Els exàmens, per descomptat, també s’adapten al temari. 
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La segona alumna, a part de tenir un retard greu de l’aprenentatge, presenta TDAH (me-

dicada) i dislèxia. Aquesta alumna no assisteix a totes les classes ja que disposa d’un 

servei que ofereix l’escola anomenat PIM. L’alumna assisteix al PIM de matemàtiques, 

de llengua catalana i de llengua castellana, per tant està forces hores fora de la seva aula. 

Quan està a l’aula, normalment el professor de PIM li ha proporcionat feina per fer. És 

una feina que hauria de fer de manera autònoma però l’alumna, degut precisament a les 

seves particularitats, requereix d’una atenció gairebé constant del professor. El professor 

està explicant un altre temari o el mateix temari d’un nivell molt més complex a la resta 

del grup-classe i està intentant mantenir l’atenció de la majoria i gestionant el mal com-

portament d’alguns, fet que fa gairebé impossible l’atenció personalitzada que necessita 

l’alumna. A més a més, el fet que estigui normalment amunt i avall, i que no comparteixi 

ni temps ni espais amb els seus companys de classe, fa que l’alumna estigui una mica 

aïllada del grup i que ella mateixa no s’hi senti identificada. 

- Altes capacitats 

En aquesta aula no hi ha cap alumne/a diagnosticat amb altes capacitats, però això no 

vol dir que no hi sigui. En aquesta classe hi ha tres alumnes, dos nois i una noia, que 

podrien presentar un perfil semblant al d’altes capacitats degut a que complirien amb 

molts dels seus indicadors. Però com que a la seva edat ja haurien d’haver estat diagnos-

ticats, si aquest fos el cas, no els tractarem com a alumnes amb altes capacitats sinó 

alumnes amb un nivell destacable en les classes de matemàtiques.  

La primera alumna sempre fa els deures, i sempre va una classe per davant dels altres. 

Mostra molt d’interès i demana més al professor/a. Pot ser que no ho entengui tot a la 

primera però sí amb un posterior aclariment del professor. 

El segon alumne és inestable, molt mogut i inquiet, no pot parar de fer coses. Si aquest 

alumne no té feina per fer desmuntarà la classe, però si el tens entretingut treballant 

desapareixerà en el seu món fins que no acabi la tasca assignada. 

El tercer alumne és molt extravertit, se sent segur d’ell mateix i fa la funció de líder de la 

classe. És ràpid i té molts recursos per solucionar els problemes, cosa que fa que no 

sempre respecti les normes i segueixi les regles del joc. Tant ell com l’anterior són molt 

demandants de l’atenció del professor durant les explicacions grupals. 

La resta de companys saben de les seves capacitats notables i, sobretot en treballs gru-

pals, són dels més escollits i valorats. 

Si diguéssim que en aquest grup-classe només hi trobem els 5 perfils descrits anterior-

ment seria una fal·làcia. No hem parlat de l’alumna absentista que quan assisteix a classe 

ja no s’enrecorda ni de per on anàvem ni sap quin temari estem fent. Tampoc de l’alumne 
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que a casa té un professor particular i que tots els deures i treballs són excel·lents però 

els exàmens i treballs a l’aula un desastre. No hem mencionat els alumnes amb un nivell 

molt insuficient i amb unes mancances molt grans en l’àmbit de les matemàtiques però 

que no disposen de cap PI (pla individualitzat) i per tant han de seguir el nivell establert 

en el currículum. Ni de l’alumne que només sap copiar i reproduir problemes sense la 

capacitat d’abstracció ni interconnexió. Ni tant sols de l’alumne que ho pregunta tot abans 

d’actuar per la seva falta d’autoestima i autoconfiança. Entre d’altres. 

De fet, com s’explicava en la introducció, tenim tanta diversitat a les aules com alumnes 

hi ha i el que es vol i es pretén és arribar a tots, intentant gestionar el que tenim (de 25 a 

30 alumnes per aula), amb els mitjans que tenim, de la millor manera possible per a que 

tots ells tinguin oportunitats de desenvolupar-se com a persones lliure-pensadores. 

 

2.3. Planificació i disseny 

2.3.1.Plantejaments inicials 

Com a plantejaments inicials tenim la gran diversitat d’alumnes que trobem en una classe 

de matemàtiques d’un institut públic de Catalunya i en concret del nostre institut. També, 

les dificultats a les que s’enfronta el professorat si vol atendre aquesta diversitat de ma-

nera adequada. I per últim tindríem la visió de l’alumne envers el que s’ensenya, com 

s’ensenya i les seves motivacions particulars. 

Recentment, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha realitat un anàlisi 

del context de l’alumnat de quart d’ESO2 en el que exposa, entre molts d’altres, dos grà-

fics que ens poden interessar: 

 

 

2 Aquest anàlisi s’ha dut a terme a estudiants de 4rt d’ESO, però hem cregut interessants les dades 
obtingudes ja que són fàcilment extrapolables als alumnes de 3r d’ESO. 
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Figura 4 

Gaudeixes amb el que aprens? T’agrada anar a l’escola? 

 

Nota: Extret de Anàlisi del context de l’alumnat de quart d’ESO. Curs 2020-2021. (p. 54), 2022, Consell 

Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. 

Figura 5 

M’interessen, m’esforço i considero importants els continguts d’aquesta matèria. 

 

Nota: Extret de Anàlisi del context de l’alumnat de quart d’ESO. Curs 2020-2021. (p. 45), 2022, Consell 

Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. 

Una de les conclusions que en treu Vega (2022), president del Consell Superior d’Avalu-

ació Educatiu en una entrevista feta als Matins de TV3 és que “els alumnes s’avorreixen 

a classe però volen aprendre”.  

Veurem a continuació que aquest estudi és perfectament extrapolable als estudiants de 

la nostra aula. 

 

2.3.2. Diagnòstic de la situació 

Per realitzar un diagnòstic de la situació real de la nostra classe s’ha tingut en compte els 

tres mesos i escaig de docència directa, les observacions a l’aula com a mestre de suport 
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i com a mestre observador, i també les respostes dels propis alumnes a un qüestionari 

que es va realitzar a 21 alumnes d’aquesta d’aula. 

 

Percepció del docent 

La nostra percepció de la situació és que aquesta classe en concret té molta diversitat. 

Té alumnes molt “bons” i alumnes amb moltes dificultats. Té alumnes amb un gran interès 

per l’assignatura i alumnes totalment desmotivats. Els dos conceptes acostumen a anar 

lligats, ja que els alumnes bons en la matèria estan més motivats i els alumnes que cre-

uen que la matèria els supera s’acaben desmotivant.  

S’ha de dir que les matemàtiques parteixen d’un handicap molt important i és que sovint 

les consideren difícils d’entrada i no es veuen capacitats per entendre-les com apuntàvem 

a la introducció. Aquest fet fa que la seva motivació i interès minvi considerablement. 

Podríem dir que aquesta aversió cap a les matemàtiques és un fet de la mateixa societat 

on vivim. No cal sortir de l’escola per sentir comentaris provinents de professors d’altres 

matèries amb la mateixa visió. 

Segons la nostra percepció durant les classes de matemàtiques, podríem dir que als 

alumnes els agrada aprendre però només si els interessa el tema independentment del 

grau de dificultat. També podem dir que la majoria tenen una aversió cap a les matemà-

tiques difícil de superar i que la seva atenció i implicació per la matèria és força baixa. 

Percepció de l’alumne/a 

Per conèixer millor els 24 alumnes del nostre grup i entendre la seva percepció de les 

classes de matemàtiques i de les seves expectatives, vam confeccionar un formulari de 

Google Forms que els alumnes van contestar de manera individual. El qüestionari es va 

realitzar durant un pla lector, i els alumnes van trigar entre 7 i 14 minuts en contestar totes 

les preguntes. Només van participar 21 alumnes dels 24 totals.  

La taula de dimensions d’aquest qüestionari es troba a l’annex 1 d’aquest document. En 

ella podrem veure les sis dimensions en les que se separa el qüestionari. La primera és 

la identificació de l’alumne/a, on se li pregunta l’edat a més de registrar el seu correu. La 

segona és de coneixença, per empatitzar amb els alumnes i conèixer els seus gustos i 

interessos. Seguim amb la dimensió d’aprenentatge, on descobrirem si els agrada apren-

dre i quines són les assignatures més ben valorades i quines les que menys agraden. A 

continuació preguntarem en concret per les matemàtiques, el seu interès i què n’opinen 
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de les classes actuals. Continuarem preguntant per les metodologies emprades, en es-

pecial la del treball en grup. I per últim, com que la finalitat serà que treballin en grups 

cooperatius, se’ls hi pregunta per afinitats amb els companys.  

De les 21 respostes dels nostres alumnes en podem extreure el següent: 

Dimensió coneixença 

• Només hi ha 5 persones que no practiquen esport i d’aquests, a 3 tampoc els hi 

agrada. 

• Més de dos terços dels enquestat els agrada llegir i les temàtiques són força di-

verses. 

• A 6 alumnes no els agraden els videojocs i no hi juguen. A la resta d’alumnes els 

agraden els videojocs sobretot els ‘shooters’ i el FIFA.  

• Tots els alumnes han respost que els agrada el cinema i un terç els agrada la 

ciència ficció. 

• A la pregunta “Tens algun hobby?”, va haver alumnes que no tenien clar el signi-

ficat de la paraula hobby i així es reflexa en la seva resposta. Per altra banda, 

practicar algun esport ha estat la resposta més repetida. 

Dimensió aprenentatge 

Com podem veure en el gràfic que trobem a continuació, el 81% dels alumnes els agrada 

aprendre. Aquest gràfic està molt relacionat amb el de la Figura 4 extret de l’anàlisi fet pel 

CSASE (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu) i també amb les conclusions 

que en treia el seu president. Als nens i nenes d’aquestes edats els agrada aprendre, 

però els seus interessos i el que s’ensenya no sempre van lligats.  

Figura 6 

T’agrada aprendre? 

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari realitzat als alumnes.  
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Per aquest motiu es va formular la pregunta de “Hi ha algun tema que et motivi i t’agra-

daria saber-ne més? Quin?”, perquè precisament volíem saber els temes d’interès en els 

nostres alumnes. I per sorpresa nostra, el tema d’interès més recurrent va ser la història, 

en 9 casos, així com també la tecnologia, en 5 ocasions. 

També vàrem preguntar, en concret, sobre les assignatures que cursen a tercer. Vam fer 

quatre preguntes diferenciades: quina agrada més, quina agrada menys, quina els hi 

sembla més interessant pel seu futur i quina menys. I de les seves respostes n’extraiem 

els següents gràfics: 

Figura 7 

Gràfics valoració assignatures 

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari realitzat als alumnes. Els quatre 

diagrames de sectors presenten la mateixa llegenda. Si una assignatura no té representació, no apareix. 
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D’aquests gràfics podem extreure molta informació però ens quedarem amb la idea prin-

cipal. L’educació física és l’assignatura més estimada i per contra, les matemàtiques les 

més odiades. L’assignatura més interessant pel seu futur, segons ells mateixos, seria 

l’anglès, tot i que la tecnologia també destaca. I finalment, les menys interessants pel seu 

futur són, a parts iguals, la música i el català. 

En aquest cas, tot i no partir de les mateixes variables, també podríem trobar punts en 

comú amb el gràfic del CSASE. Per exemple, en el seu cas l’assignatura menys interes-

sant és la llengua catalana i en el nostre cas el català també s’ha vist molt perjudicada. 

Per altra banda, l’anglès com a primera llengua estrangera, ha estat l’assignatura més 

ben considerada en tots dos estudis. 

Dimensió Matemàtiques 

Ara ja sabem que les matemàtiques són odiades per uns quants, però anem a aprofundir.  

Volem saber si les matemàtiques agraden i ens trobem amb la classe dividida. Al 47,6% 

li agraden i a l’altre 47,6% no li agraden. Tenim un 4,8% (un sol alumne) que respon “No 

ho sé” a la pregunta. 

La següent pregunta que es formula als alumnes és: “Les matemàtiques et semblen útils 

per a la vida i/o pel teu futur?”. La qual un 81% respon afirmativament. Per tant podem 

deduir que de la meitat que no els agraden les matemàtiques hi ha un número important 

d’alumnes que sí les troben útils. Llavors, quin és el problema? Per què no agraden?  

Seguim preguntant, ara sobre les classes de matemàtiques actuals, si agraden, què en 

pensen i com les millorarien, i obtenim el següent gràfic: 

 

Figura 8 

T’agraden les classes de matemàtiques actuals? 

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari realitzat als alumnes. 
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En aquesta figura podem veure que només el 38,1%, és a dir 8 alumnes, diuen que les 

classes de matemàtiques els agraden i la resta clarament no els agraden o no saben què 

dir. Hem de tenir en compte que les classes de matemàtiques en aquest curs i en aquesta 

escola són majoritàriament expositives i de realització individual i/o en parelles d’exercicis 

del llibre i fitxes. 

Pel que fa a les respostes obtingudes quan se’ls hi ha demanat la seva opinió envers les 

classes de matemàtiques, hi ha alumnes que diuen que són molt avorrides i repetitives i 

també massa difícils, però molts es mostren satisfets i diuen que el professor fa una ex-

plicació ràpida i es posen a fer exercicis. En canvi, quan se’ls hi pregunta què canviarien 

i què incorporarien a les classes, els mateixos alumnes que abans es mostraven satisfets 

amb la dinàmica seguida a les classes, diuen que els hi agradaria més explicació per part 

del professor i dinàmiques diferents amb la incorporació de projectes i jocs. 

Aquest qüestionari es va dur a terme dos mesos després de que l’editora del treball dei-

xés d’impartir classe a aquests alumnes i tots van fer referència a la dinàmica de classes 

del professor titular, ja que era el docent a càrrec en aquell moment. 

Dimensió Metodologies aplicades – Treball en grup 

Com que el nostre objectiu és trencar amb la dinàmica actual de les classes de matemà-

tiques i crear grups cooperatius perquè s’ajudin entre ells, se’ls hi va preguntar sobre què 

en pensaven de treballar en grup i si creien que així aprendrien més, i aquests van ser 

els resultats obtinguts: 

Figura 9 

Subdimensió treball en grup 

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari realitzat als alumnes. 
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Catorze alumnes diuen obertament que els agrada treballar en grup i algunes de les se-

ves opinions són3, entre d’altres: 

- “perquè t’ho passes bé amb els companys i és més divertit exposar les coses 

amb el teu grup”. 

- “perquè és dinàmic, aprens a treballar amb gent, (cosa que et servirà per la 

vida)”. 

- “perquè amb l’ajuda de tots els companys trobem millors solucions”. 

- “és una oportunitat a que si no saps alguna cosa algú altre deu teu grup ho 

pot explicar”. 

També ens agradaria destacar que tres alumnes van respondre que no els agradava tre-

ballar en grup i que molts dels que van contestar que si els agradava, la resposta venia 

condicionada depenent del grup en el que els toqués treballar.  

Com ja s’havia comentat anteriorment, aquest grup-classe és molt divers i aquesta ma-

teixa diversitat fa que els alumnes no es sentin cohesionats entre ells i no mostrin identitat 

de grup.  

A la pregunta de si aprenien més treballant en grup hi ha diversitat d’opinions, podríem 

dir que gairebé la meitat del grup no ho sap, ja que “tot depèn de la implicació que tinguis 

tu en el grup i dels altres membres”4, com diu un dels alumnes enquestat. 

Dimensió Confecció de grups 

Per últim es van realitzar dues preguntes perquè, en el procés de creació dels grups, tots 

els membres estiguessin a gust i conformes amb el grup que els havia tocat. En la primera 

pregunta, els alumnes havien d’escollir 3 companys/es seus amb els que els agradaria 

fer un treball en grup. Hi ha alumnes que a aquesta pregunta van contestar tenint en 

compte les seves amistats dins del grup-classe i hi ha altres que ho varen fer tenint en 

compte les capacitats i la implicació de les persones escollides. 

Per altra banda, també es va preguntar amb quins dos alumnes no els agradaria fer un 

grup de treball i les respostes obtingudes van revelar la realitat d’aquesta aula. Els propis 

alumnes s’adonen de la diversitat que hi ha a la seva aula i no es mostren gens col·labo-

ratius per a que els alumnes amb més dificultats i/o amb perfils disruptius s’integrin en el 

grup. Caldrà fer un treball acurat de tutoria perquè aquest grup tant divers i tant poc co-

hesionat esdevingui realment un grup-classe funcional.  

 

3 Són respostes reals dels alumnes a la pregunta “Explica perquè t’agrada treballar en grup”, només 
s’han corregit les faltes ortogràfiques que presentaven. 
4 Resposta textual d’un alumne a la pregunta “Creus que en els treballs en grup aprens més? Explica 
perquè”. S’ha corregit les faltes ortogràfiques. 
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2.3.3. Objectius 

L’objectiu general del projecte és analitzar cinc perfils d’alumnes d’ESO de la classe de 

3r B de l’Institut Esteve Albert, posar-los en context i integrar-los en el seu grup-classe 

plantejant un canvi en la metodologia de les classes de matemàtiques. 

Els nostres objectius específics seran doncs: 

- L’estudi dels 5 perfils. 

- L’estudi del grup-classe. 

- Dissenyar una proposta didàctica inclusiva mitjançant grups cooperatius. 

- Dur a terme la proposta amb el grup-classe i fer observació del procés. 

- Avaluar els alumnes. 

- Analitzar, treure conclusions i buscar propostes de millora. 

 

2.3.4. Recollida d’informació 

Les tècniques de recollida d’informació que s’han usat en aquest estudi han estat les 

següents: 

- Observació com a docent del grup-classe: Observació i interacció duta a 

terme durant tres mesos i escaig. Coneixença dels alumnes només com a 

professora en la matèria de matemàtiques. 

- Observació com a docent de pràctiques: Observació i interacció puntual, duta 

a terme durant tres setmanes, aproximadament. Observació dels alumnes 

amb altres professors a part de la matèria de matemàtiques. I observació de 

la relació entre ells dins la dinàmica d’aula. 

- Qüestionari pre-estudi als alumnes: Qüestionari realitzat a 21 alumnes dels 

24 totals del grup-classe. Es va dur a terme una setmana abans d’executar la 

proposta inclusiva per tenir una visió més definida dels estudiants integrants 

del grup. 

- Taules d’observació dutes a terme durant la proposta innovadora: S’han rea-

litzat dues taules d’observació, una per dia. Es troben adjuntes als annexos. 

En elles s’indica l’aula, la data l’hora de realització, l’activitat, el número de 

sessió, el nom del professor que imparteix la classe, el número d’alumnes 
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assistents a aquella sessió, el número de grups de treball, el curs, les indica-

cions del professor/a, les preguntes dels alumnes, les observacions i les in-

terpretacions a aquestes observacions.  

- Qüestionaris post-estudi als alumnes: Es realitzen dos qüestionaris a l’acabar 

la proposta. El primer és una avaluació dels companys del grup. Contestada 

per 18 dels alumnes. El segon és una autoavaluació i també valoració de la 

proposta. Contestada per 17 alumnes del total de l’aula. 

- Treball entregat pels alumnes: Un cop transcorregudes les dues sessions que 

dura la proposta educativa, es deixa als alumnes un temps per a l’entrega de 

la pràctica en format digital. Aquest treball realitzat pels alumnes també ens 

serveix per extreure informació de com ha anat la proposta, així com també 

la seva avaluació. 

 

2.4. Metodologia de treball 

2.4.1. Inclusió i atenció a la diversitat 

Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, “l’escola pública catalana es defineix 

com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter 

propi”. 

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu fa referència a aquesta Llei i cita textualment que “un dels prin-

cipis rectors del sistema educatiu català és la cohesió social i l’educació inclusiva com a 

base d’una escola per a tothom”. 

Partint d’aquestes dues premisses veiem la necessitat i el deure d’atendre als nostres 

alumnes de manera inclusiva. Per fer-ho el mateix Decret exposa tres tipus de mesures i 

suports depenent dels seu grau d’intensitat: universals, addicionals i intensius. A més, 

ens incita a fer un canvi de mirada cap al disseny universal per a l’aprenentatge (DUA), 

centrant la mirada en l’entorn en comptes de en el dèficit. 
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Figura 10 

Canvi de mirada del dèficit a l’entorn 

 

Nota: Extret de Mesures i suports [Imatge], Xtec – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

(http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/) 

Les mesures universals es plantegen per a tots els alumnes, són pràctiques de caràcter 

preventiu i proactiu. Permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen estra-

tègies per minimitzar les barreres d’accés, garanteixen un aprenentatge significatiu i pro-

mouen la convivència, el benestar i el compromís de tota la comunitat educativa. Les 

actuacions que permeten als centres crear contextos educatius són les següents: 

- Personalització dels aprenentatges. 

- Organització flexible del centre. 

- Avaluació formativa i formadora. 

- Processos d’acció tutorial i orientació als alumnes. 

Les mesures addicionals estan pensades pels alumnes que presenten circumstàncies 

personals o de vulnerabilitat, permanents o transitòries, o risc d’abandonament escolar 

prematur. Són actuacions que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible 

i temporal. Les mesures són les següents: 

- Acció tutorial específica. 

- Suport del mestre d’educació especial. 

- Suport del professor d’orientació educativa. 

- Suport escolar personalitzat (Només primària). 

- Programes intensius de millora (PIM). 

- Suport lingüístic i social. 

- Programes de diversificació curricular. 

- Projecte de promoció del poble gitano. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/
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- Aules hospitalàries i atenció domiciliària. 

Les mesures i suports intensius són actuacions extraordinàries adaptades als alumnes 

amb necessitats educatives especials (NEE). Són actuacions educatives extraordinàries 

adaptades a les necessitats especials dels alumnes que permeten ajustar la resposta 

educativa de manera transversal, de manera regular i sense límit temporal. Les mesures 

i suports intensius són: 

- Les unitats d’escolarització compartida (UEC). 

- Els programes de noves oportunitats. 

- La reducció de la durada d’alguna etapa educativa per alumnes amb altes 

capacitats. 

- Els suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI). 

- Els suports intensius a l’audició i el llenguatge (SIAL). 

- El suport del personal d’atenció educativa. 

- Els programes d’aula integral de suport (AIS). 

- Els centres d’educació especial (CEE). 

- Els centres de recursos educatius per a deficients visual (CREDV) i els cen-

tres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA). 

L’objectiu primordial de l’educació inclusiva és garantir que tot l’alumnat, independent-

ment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi al màxim les se-

ves capacitats. “L’escola per a tothom” que cita el Decret 150/2007, implica que tot l’alum-

nat participi i aprengui en els mateixos entorns escolars i que obtingui una resposta ajus-

tada a les seves necessitats específiques. Reconèixer i respectar els estils propis d’apre-

nentatge i els seus interessos és la base perquè cada alumne pugui desenvolupar al 

màxim el seu potencial. Per aquest motiu es defineixen les Necessitats Específiques de 

Suport Educatiu (NESE), considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context 

educatiu, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir el seu apre-

nentatge en condicions d’equitat. 

En el nostre grup-classe tenim diferents alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu. Tenim els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació, que engloba 

els alumnes TDAH i els que tenen un retard greu en l’aprenentatge. També havíem co-

mentat en la descripció dels perfils que molts probablement tenim alumnes amb altes 

capacitats no diagnosticades. Un altre alumne NESE seria el que anomenàvem perfil 

repetidor ja que té un alt risc d’abandonament escolar prematur. I per últim tindríem els 

alumnes nouvinguts que entrarien dins de l’alumnat d’origen estranger amb falta de do-

mini de la llengua vehicular dels aprenentatges. 
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2.4.2. Estructura d’aprenentatge cooperatiu 

Segons Pujolàs i altres (2006) que alumnes diferents aprenguin junts és just, ja que la 

inclusió és una qüestió de justícia, reflectida explícitament en la nova LOMLOE i també 

en la llei d’educació catalana (Llei 12/2009). Considera que és necessari, ja que així 

aprendran que poden treballar junts, estar junts i viure junts; aprendran a conviure malgrat 

les diferències. I assegura que és possible, malgrat que és difícil i suposa un repte, per 

tant, en comptes d’intentar reduir les diferencies el que hem d’aprendre és a gestionar la 

heterogeneïtat. 

Per fer-ho, el mateix autor anuncia els tres puntals que un dispositiu pedagògic hauria de 

tenir: ensenyament personalitzat ajustat a cada estudiant, autonomia dels alumnes per 

aprendre i una estructuració cooperativa dels aprenentatges. 

Existeixen tres maneres d’estructurar l’aprenentatge del nostre grup-classe (Pujolàs i al-

tres, 2006): 

- La primera és la individualista, no competitiva, on no és necessari el treball en equip 

ja que l’estudiant aconsegueix els seus objectius independentment de que la resta 

els aconsegueixi. L’ajuda mútua entre companys és un fet aïllat. No fomenta la co-

hesió del grup-classe.  

- La segona estructura d’aprenentatge és la competitiva, on es rebutja el treball en 

equip ja que l’alumna/e guanya si els altres perden. No es fomenta ajudar als alum-

nes amb més dificultats, al contrari.  

- La tercera estructura d’aprenentatge és la cooperativa. Aquesta busca el treball indi-

vidual de manera cooperativa. Es treballa en grups on es fomenta l’ajuda entre els 

companys. L’objectiu individual només és podrà aconseguir si tot el grup l’aconse-

gueix, és a dir, l’alumne guanya si el seu equip guanya. Per tant s’ha d’implicar amb 

la resta del grup per aconseguir aquest propòsit.  

Com podem deduir fàcilment, les dues primeres estructures d’aprenentatge no fomenten 

en absolut un model d’aula inclusiva, pel contrari, la tercera, la cooperativa, ens interessa 

molt per gestionar el nostre grup-classe. 

Per implementar aquesta estructura hem de deixar de pensar en el grup-classe com una 

suma d’individus i començar a pensar en comunitat. Els alumnes començaran a perce-

bre’s ells mateixos com a comunitat en el moment que passin a interessar-se pels demés 

i es donin compte de què tots tenen els mateix objectiu i què és més fàcil assolir-lo si 

s’ajuden. 
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Aquest canvi de mentalitat en un grup-classe tant fragmentat i tant divers és gairebé utò-

pic. Està clar que un canvi així no es pot dur a terme de la nit al dia, fa falta molt de temps 

i treball. Però en un moment s’ha de començar si realment volem solucionar els proble-

mes de base d’aquesta classe. Llavors es va considerar de fer la nostra proposta didàc-

tica en petits grups cooperatius. 

 

2.4.3. Aprenentatge en grups cooperatius 

Arribats a aquest punt encara no teníem la proposta didàctica definida, però com que 

teníem clar que volíem trencar amb la dinàmica del grup actual, havíem d’intentar altres 

estratègies. Pujolàs i altres (2006) considera que una de les característiques essencials 

d’un equip d’aprenentatge cooperatiu és tenir la heterogeneïtat com a criteri i la diversitat 

com a valor. S’havien de crear, llavors, grups de treball heterogenis, no molt nombrosos 

per fomentar la interrelació entre tots els component de l’equip.  

Per respectar aquestes premisses, els equips van ser definits per la professora, que va 

tenir en compte les preferències dels alumnes preguntades anteriorment en el qüestionari 

previ. En un primer moment es pretenia fer grups de tres integrants i en casos especials, 

de quatre. Però com ja hem comentat el volum de diversitat en aquesta aula és elevada 

i finalment tots els grups van acabar essent de 4 alumnes.  

Per a dur a terme la distribució de grups, es va fer una llista dels alumnes amb més 

capacitats i/o més interès per la matèria, una llista amb els alumnes que presenten alguna 

necessitat especial i una tercera llista amb tots els alumnes restants. 

El procediment seguit consistia en agafar un alumne de la primera llista, mirar les seves 

preferències en el qüestionari i intentar que com a mínim formés grup amb un alumne 

escollit i amb cap dels rebutjats. Tenint en compte que en cada grup havia d’haver un 

alumne de la primera llista, dos de la tercera i un o cap de la segona (la llista dels alumnes 

amb alguna necessitat especial). 

Va ser una tasca força entretinguda però els grups van quedar molt compensats i la ma-

joria dels alumnes van quedar satisfets amb el seu grup pel fet de què havien tingut 

l’oportunitat, parcial, de triar els seus components.  

Els grups van ser creats amb la idea de que cada membre del grup adoptés un rol concret. 

En la descripció de l’activitat proposada s’explicarà en detall els rols que es van proposar 

i les tasques que havia de dur a terme cada rol. Els rols van ser definits pel professor 

però es va deixar la llibertat als alumnes de triar quin alumne adoptaria cada rol. 



 42 

Com que volíem que els alumnes treballessin en equips cooperatius la distribució de la 

nostra aula ordinària no era propicia per fer-ho. Per aquest motiu es va redissenyar l’aula 

i es va assignar una nova posició a cada equip. Cada equip tenia un número i un color, 

així com també una posició dins l’aula. El fet d’assignar un color s’explicarà en la proposta 

didàctica, ja que forma part d’ella. 

Les taules i cadires van quedar distribuïdes així: 

Figura 11 

Distribució de l’aula en equips 

 

Nota: Imatge d’elaboració pròpia. Mostra la distribució del mobiliari de l’aula de 3rB en equips coopera-

tius. 

El posicionament dels grups així com també els colors estan disposats d’aquesta manera 

per dues raons. La primera és perquè, com veurem en la proposta, els alumnes dels 

equips blaus tenen un camí per arribar a la resolució del problema i els alumnes dels 

equips vermells tenen un altre; per tant, amb aquesta distribució ens estalviem possibles 

copies entre grups. La segona raó és pensant en els alumnes que poguessin ser disrup-

tius durant la sessió i per evitar que acabin molestant a altres grups de treball. 
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2.4.4. Planificació de la proposta didàctica 

A aquestes alçades del projecte tenim clar la diversitat que compon el grup-classe estu-

diat i el nostre objectiu és millorar-ne la inclusió fent-los treballar en equips cooperatius. 

Ens falta, però, una proposta didàctica perquè comencin a treballar, interactuar i ajudar-

se. 

Per tal d’adaptar la nostra proposta al funcionament normal de l’assignatura de matemà-

tiques i amb la finalitat de que servís per ajudar a consolidar els conceptes explicats a 

classe i formés part de l’avaluació; abans de començar a dissenyar la proposta, es va 

definir amb el professor titular quins havien de ser els continguts curriculars que havia 

d’integrar la proposta. Així doncs, els continguts curriculars eren les funcions, en concret 

les funcions lineals i els continguts clau que es relacionen amb aquests continguts curri-

culars són5:  

- Patrons, relacions i funcions (CC5). 

- Representació de funcions: gràfics, taules i fórmules (CC6). 

- Anàlisi del canvi i tipus de funcions (CC7). 

Aquests tres continguts clau engloben la totalitat de competències de l’àmbit matemàtic, 

dotze, que es relacionen amb les dimensions de resolució de problemes, raonament i 

prova, connexions i comunicació i representació. També haurem de tenir en compte la 

competència digital dels alumnes i la competència personal i social, que s’avaluarà de 

manera més global. 

Un cop definit el temari, havíem de començar a dissenyar una proposta que fos engres-

cadora pels alumnes i que els permetés treballar en grups cooperatius. Tal va ser així que 

gràcies a la tutora de pràctiques vàrem descobrir el blog d’Ana Garcia Azcarate i, en 

concret, la seva activitat “Neutralizando zombies a funcionazos”. Aquest joc ha estat la 

font d’inspiració de la nostra proposta educativa. La idea principal és traçar línies rectes 

per tal de matar els zombis que hi ha dispersats per una quadrícula on apareixen els 

eixos cartesians. 

Partint del joc de G. Azcarate (2018) ens vàrem proposar el repte de millorar-lo, d’ajustar-

lo als gustos dels nostres alumnes i d’adaptar-lo als continguts clau que volíem treballar. 

Gràcies a l’enquesta realitzada als alumnes vam poder saber que una quantitat molt ele-

vada dels nostres alumnes practicaven esport, el 76% i/o els agradava algun esport, el 

90%. Per aquest motiu, i perquè no volíem relacionar la nostra proposta amb res que 

 

5 Quan parlem de continguts curriculars i continguts clau fem referència al Currículum d’Educació se-
cundària obligatòria de Catalunya. 
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pogués semblar bèl·lic, vàrem trobar oportú canviar el concepte de matar o neutralitzar o 

disparar, pel de compartir, xutar o passar. A més, com que teníem molt present que volíem 

que treballessin en equip, vàrem pensar en un joc d’equip. I el joc d’equip per excel·lència 

que a més, 9 dels alumnes practicaven habitualment és el futbol.  

Per acabar-ho de fer una mica més lúdic i entretingut, se’ns va ocórrer afegir un punt de 

competició sana a la proposta. Com sabem, al futbol hi participen dos equips, per tant, 

vam distribuir els nostres equips cooperatius en colors, blau i vermell, així cada equip 

seria un dels equips de futbol representats a la quadrícula. Aquest és el nostre tauler de 

joc: 

Figura 12 

Futbolí 

Nota: Imatge d’elaboració pròpia mitjançant el programa Geogebra. Les icones dels futbolistes han estat 

editades, les originals es troben a ‘https://www.freepik.com/vectors/football-illustration’ 

A la nostra aula teníem tres equips blaus, que com mostrava la figura 11 eren els equips 

4, 3 i 5; i tres equips vermells, els equips 1, 2 i 6. El joc doncs consistiria en fer gol i l’equip 

que abans ho aconseguís guanyaria. És va considerar afegir una mica de competitivitat 

a la proposta per motivar els alumnes a treballar amb una mica de ritme, però en realitat 

a l’hora d’avaluar l’activitat no es va tenir en compte el temps d’execució. 

Un altre aspecte que vàrem introduir a la proposta, aprofitant la temàtica del futbol i tenint 

molt present la constitució dels grups cooperatius, va ser definir quatre rols diferenciats 

amb unes tasques concretes. Els rols escollits varen ser el de capità, el d’entrenador, el 

de segon entrenador i el de fisioterapeuta. En l’activitat completa que es troba en els 

annexos es pot veure la definició de cadascun d’aquests rols i de les tasques que hauria 

de dur a terme cada membre de l’equip tal i com es va presentar als alumnes. Els rols 
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estaven dissenyats perquè els alumnes més brillants agafessin la iniciativa (capità), per-

què l’alumne amb necessitats especials s’integrés al grup i col·laborés en tot el que ne-

cessitessin els seus companys (fisioterapeuta) i els altres dos integrants del grup (entre-

nador i segon entrenador) fessin feina conjuntament sota la direcció del capità i amb 

l’ajuda del fisioterapeuta.  

La tasca d’elecció dels rols es va deixar en mans dels propis alumnes, i pel que veurem 

en les conclusions, no tots els grups van saber triar adequadament els rols corresponents.  

  

2.4.5.Desenvolupament de la proposta didàctica 

La proposta estava dissenyada perquè durés dues sessions completes de treball a l’aula 

i després d’aquestes, els alumnes tenien fins a tres dies per a la presentació de l’informe 

escrit en format digital. 

En el primer dia de l’activitat es van anunciar els grups de treball, així com també la nova 

disposició que havien de seguir dins de l’aula. Es va projectar a la pissarra tant el dibuix 

de les taules amb els equips com el llistat d’alumnes de cada equip. Un cop va estar 

tothom ubicat, es va prosseguir a repartir a cada equip dues fotocopies amb les indicaci-

ons i un full a color amb el tauler de joc, és a dir, la quadrícula amb els jugadors de futbol. 

Per facilitar la comprensió de l’exercici, la professora va donar indicacions de l’objectiu 

del joc, de les regles que havien de seguir i de com repartir-se els rols. 

Els objectius de la primera sessió eren: 

- Que l’equip acordés conjuntament el rol que desenvoluparia cada membre i 

les funcions i responsabilitats que tindria cadascú. 

- Que el capità tracés la trajectòria més optima per fer gol, seguint les regles 

del joc i amb el vistiplau de la resta. I també que realitzen les seves taules de 

valors. 

- Que els dos entrenadors analitzessin les rectes. 

- Que el fisioterapeuta ajudés a tot l’equip, per exemple, amb la realització del 

treball escrit i amb la confecció de la taula. 

Es pretenia que tota la primera sessió fos de dibuix, d’anàlisi i de càlcul de funcions lineals 

en paper. Com a molt es permetria l’ús del portàtil per a la realització de les taules de 

valors en Excel. 

El segon dia de la proposta es va tornar a projectar a la pissarra els grups i les localitza-

cions. Com s’explicarà en l’anàlisi, la majoria d’alumnes ja tenien clar de quin equip for-

maven part i on s’havien de col·locar.  



 46 

La proposta del segon dia pretenia ser totalment digital i el primer que es va demanar als 

alumnes va ser que obrissin els seus portàtils. 

La professora va explicar com accedir a l’aplicació de Geogebra mitjançant la web, com 

importar fitxers i com traçar rectes. També es va recordar als alumnes la data d’entrega 

de l’activitat i que hauria de ser en format digital. Després de l’entrega cada alumne hauria 

de contestar a dues enquestes d’autoavaluació i d’avaluació entre companys per poder 

ser avaluats. 

Els objectius d’aquesta sessió eren: 

- Que els alumnes descobrissin el programa Geogebra. 

- Que mitjançant Geogebra corregissin els possibles errors que havien comés 

en la sessió anterior i que validessin els seus càlculs. 

- Que elaboressin un informe escrit amb ordinador. 

Aquesta sessió estava dissenyada per estimular i incrementar les competències digitals 

dels alumnes, molt poc desenvolupades en la matèria fins al moment. 

Només es va permetre l’ús d’un o com a molt dos portàtils per grup per a fomentar el 

treball col·laboratiu entre ells. Les enquestes individuals, tot i formar part de la sessió en 

la descripció de l’activitat, no es durien a terme durant la sessió, ja que s’havien de con-

testar un cop entregat l’informe. 

 

2.4.6. Avaluació  

L’avaluació de la proposta didàctica constarà de tres elements que haurem d’analitzar. El 

primer serà l’informe escrit presentat de manera digital per cada equip. La nota total 

d’aquest informe no podrà sobrepassar el 70% del total i serà igual per tots els membres 

del grup. El 30% restant s’obtindrà a través del test d’autoavaluació i del d’avaluació entre 

els companys que van realitzar els alumnes. 

Per avaluar el conjunt de la proposta s’ha confeccionat una rúbrica d’avaluació amb una 

sèrie de criteris a tenir en compte i quatre nivells d’assoliment. Els nivells són: el 0 que 

comporta el no assoliment del criteri; el nivell 1 que és un assoliment satisfactori; el nivell 

2 aporta un nivell de notabilitat i el nivell 3 que estaríem parlant d’un nivell d’excel·lència.  

Si l’alumne/a assoleix un nivell 3 la nota resultant sortirà de multiplicar el que valgui l’in-

dicador per una unitat. Si assoleix el nivell 2 es multiplicarà per 0,75. El nivell 1 suposa la 

multiplicació del criteri per 0,5 i el nivell zero sumarà 0 punts en aquell criteri. 
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Tots els criteris que s’exposen a continuació tenen una puntuació d’un punt a excepció 

del criteri d’anàlisi de les funcions que comptabilitza el doble i dels criteris d’autoavaluació 

i d’avaluació dels companys, que cadascun comptabilitza 1,5 punts. 

Els criteris emprats en la rúbrica pretenen avaluar les competències bàsiques de l’àmbit 

matemàtic, així com també les de l’àmbit digital i les de l’àmbit personal i social de manera 

transversal. 

A continuació s’explica l’elecció dels criteris indicadors i la seva gradació. La rúbrica sen-

cera d’avaluació es troba adjunta als annexos. 

El primer que s’ha valorat és l’organització dels grups. S’ha tingut en compte com els 

equips s’han repartit els rols entre els integrants i com han definit les tasques que havia 

fet o havia de fer cadascú. Com s’ha explicat anteriorment, els equips es varen dissenyar 

tenint en compte el rol que hauria de representar cada membre de l’equip. És cert que hi 

ha hagut equips on els rols escollits no han estat exactament els esperats, però si estaven 

ben definits i cada membre ha desenvolupat el rol de manera adequada, se l’ha avaluat 

igualment amb el màxim nivell. És el cas, per exemple de l’equip número 1, el qual ha 

obtingut el nivell 3 (assoliment excel·lent) en aquest indicador. A mode d’exemple podem 

veure un fragment del seu treball: 

Figura 13 

Nivell 3 organització 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 1. 

Anteriorment s’havia explicat que tots els grups eren de quatre integrants i en la figura 

anterior veiem que aquest grup només disposa de tres membres. No és una incongruèn-

cia. En l’elaboració dels equips, tots constaven de quatre membres però en les sessions 
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de treball van haver absències d’alumnes. I en concret en aquest equip, per motius per-

sonals, la integrant que falta no va poder assistir a l’escola durant un període prolongat i 

per consegüent, l’avaluació d’aquesta alumna es va dur a terme per separat. 

Per altra banda, com a exemple de nivell 0 (no assolit), tenim el desenvolupat pel grup 6 

a continuació: 

Figura 14 

Nivell 0 organització 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 6. 

Com es pot veure a la imatge, els alumnes no han descrit les tasques desenvolupades. 

Pel que es pot veure a la imatge, un sol alumne ha dut a terme totes les tasques, per tant, 

l’elecció dels rols i la repartició de la feina no s’ha dut a terme correctament. 

El segon ítem avaluatiu que hem tingut en compte l’hem anomenat estratègia de resolució. 

El nivell màxim d’assoliment era per aquell equip que aconseguia fer gol respectant les 

normes establertes en l’enunciat i el traçat de les rectes era l’adient. En aquest criteri es 

pretenia avaluar la competència de resolució de problemes dels alumnes. 

A continuació podem veure un exemple de nivell 0 i un exemple de nivell 3. 
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Figura 15 

Nivell 0 estratègia de resolució 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 2. 

En l’enunciat de l’exercici no s’especificava que havien de presentar també el dibuix rea-

litzat a ma, per tant, s’ha comptabilitzat igual els grups que han presentat els dos dibuixos, 

el realitzat en Geogebra i el realitzat a ma, com els grups que només han presentat el 

dibuix en Geogebra. Aquest grup en concret només ha presentat el dibuix en Geogebra 

però com podem veure no ha respectat les regles del joc. En aquest cas, només es pre-

senta el dibuix de dues rectes, del jugador ST al jugador WZ i d’aquest fins al centre de 

la porteria.  
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Figura 16 

Nivell 3 estratègia de resolució 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 4. És un retall del seu informe escrit. 

En aquesta imatge veiem com els alumnes han traçat correctament la trajectòria des de 

la portera fins al centre de la porteria, a més les línies estan dibuixades amb exactitud. 

El següent criteri que s’ha tingut en compte ha estat el d’anàlisi de les funcions. Aquest 

indicador puntuava el doble que els altres per la importància dins del treball. Per aconse-

guir la màxima nota en aquest criteri, els alumnes havien d’analitzar correctament totes 

les rectes que havien dibuixat i omplir de manera acurada i sense errors la taula propor-

cionada en l’enunciat. Per obtenir l’assoliment satisfactori com a mínim havien d’haver 

analitzat tres rectes sense errors. 
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Figura 17 

Nivell 2 Anàlisi de funcions 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 1. 

En la figura anterior podem veure la taula demanada on consten totes les rectes analit-

zades però podem veure algun error, com el pendent de la primera o la notació d’alguns 

dels punts. Si els alumnes no presentaven les dades en format de taula però calculaven 

tots els paràmetres demanats i els deixaven indicats com a tal, es comptabilitzava com si 

haguessin realitzat la taula. 

Figura 18 

Nivell 1 anàlisi de funcions 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 2. 
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En aquesta figura podem veure com l’equip 2 ha realitzat només quatre funcions les quals 

tenen més errors que l’anterior figura. L’equació d’una de les rectes no és correcta, falla 

algun dels punts i hi ha algun error de notació. Per aquests motius, s’ha avaluat aquest 

grup amb un assoliment satisfactori. 

El següent indicador que s’ha utilitzat és l’ús de l’eina Geogebra. Amb aquest criteri vo-

líem avaluar la competència digital de l’alumnat. Per obtenir un assoliment excel·lent els 

alumnes havien d’usar l’aplicació de Geogebra per a traçar les rectes a sobre del dibuix 

proporcionat per la professora a mode de plantilla. A més, havien de ser capaços de com-

parar les equacions que havien trobat analíticament amb les que proporciona el programa 

i si no coincidien explicar perquè i corregir-les. Els alumnes que no han presentat el dibuix 

digitalment, és a dir, exportant-lo des del Geogebra o fent una captura de pantalla en el 

pitjor dels casos, han obtingut un no assoliment. 

Continuem amb el criteri de realització de taules de valors. Si els alumnes realitzaven 

totes les taules de valors sense errors i amb un mínim de 5 punts de la recta  obtenien la 

màxima puntuació. Si realitzaven menys de tres taules i/o aquestes taules tenien errors 

o no presentaven el mínim de cinc valors l’alumne obtenia un no assoliment del criteri. 

A continuació es mostra una figura amb un exemple de grup el qual ha obtingut una qua-

lificació d’assoliment satisfactori. 

Figura 19 

Nivell 1 realització taules de valors 

 

Nota: Imatge extreta del treball realitzat per l’equip 2. 
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Aquest equip ha obtingut aquesta puntuació perquè només ha realitzat quatre taules de 

valors i no ha respectat el mínim de cinc punts en cadascuna d’elles. 

L’últim criteri d’avaluació, comú a tot l’equip, era el de qualitat del treball. Aquest indicador 

pretén avaluar la capacitat del grup per transmetre la informació matemàtica demanada 

de forma estructurada i coherent, utilitzant les eines adequades i la notació matemàtica 

adient. Un requisit d’entrega era presentar l’informe en format digital. Això significa crear 

un document de text on els alumnes havien de redactar un informe amb els resultats de 

la pràctica i, si s’escau, incorporar fotografies del treball realitzat manualment. Tot i això, 

si per algun motiu concret, l’alumne presentava un informe coherent, ben presentat i amb 

totes les parts demanades manuscrit, també s’acceptava l’entrega. 

Abans de descriure els criteris individuals, hem de fer èmfasi al paràmetre de penalització 

que es troba a la nostra rúbrica. Com bé s’indica, la nota final de l’informe escrit era 

penalitzat amb un 0.1 per cada falta d’ortografia comesa, fins a màxim 1 punt, i amb un 

0.2 per dia de retard en l’entrega.  

Els següents indicadors a tractar són l’autoavaluació i l’avaluació entre companys. Ca-

dascun tenia un pes a la nota 1,5 punts.  

Ja que la proposta era una pràctica de síntesi de tot el tema de funcions lineals, ens va 

semblar interessant poder comptar amb la pròpia valoració de l’alumne, preguntant-li el 

nivell d’assoliment que havia aconseguit després de realitzar el treball i fent-la constar en 

la seva nota final. Un altre aspecte que se li preguntava a l’alumne/a era la implicació que 

havia mostrat en la realització del treball i l’actitud que havia mostrat envers els altres 

integrants. La taula de dimensions amb les preguntes de l’enquesta proposada als alum-

nes es troba als annexos. Només 17 alumnes la varen contestar. Si descomptem l’alumna 

que se li havia d’aplicar una avaluació especial, per causes alienes al treball, ens queda 

que 6 alumnes han perdut l’oportunitat de valorar-se ells mateixos. Fet que analitzarem 

amb més detall en el punt següent. 

L’últim criteri avaluat a la rúbrica és l’avaluació dels companys. Aquest formulari el varen 

contestar 18 alumnes del total de 236. La taula de dimensions del qüestionari es troba als 

annexos però només consta de quatre preguntes molt clares. I és que volíem saber la 

percepció que havien tingut els companys d’equip en relació al coneixement del temari, 

a la participació activa i la relació que havien mantingut dins del grup i si s’havien implicat 

en la realització de la feina o s’havien arrepenjat en la feina dels altres. Cada membre del 

grup havia de respondre a aquestes quatre preguntes per cada alumne del seu grup, 

 

6 Hem descomptat l’alumna que no va participar de la proposta. 
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especificant-hi el nom. Hi va haver cinc alumnes que per motius diversos no van contestar 

el qüestionari. Es va advertir als alumnes que si no contestaven l’enquesta això perjudi-

caria als seus companys ja que la nota es calcularia aplicant una mitjana. Però finalment 

es va desestimar aquest càlcul i es va calcular de manera més qualitativa mitjançant la 

rúbrica. Els alumnes que havien estat avaluats per un nombre menor d’alumnes només 

es va poder disposar de la opinió dels que si que l’havien avaluat i d’aquí en va sortir el 

seu grau d’assoliment. 

 

2.4.7. Anàlisis i interpretació 

Qüestionari de satisfacció dels alumnes 

Començarem analitzant l’enquesta de satisfacció realitzada pels alumnes, la taula de di-

mensions de la qual es troba als annexos. El qüestionari constava de quatre preguntes, 

una de les quals de resposta oberta. El formulari va ser contestat per 17 alumnes. A con-

tinuació podem veure un gràfic amb els resultats de la primera pregunta on es pretenia 

saber el grau de satisfacció dels alumnes. En una escala d’1 a 5 el grau de satisfacció 

mitjà ha estat de 3.26. En el diagrama podem veure el tant per cent d’alumnes que ha 

escollit cada gradació (1 – Gens, 2 – Una mica, 3 – Normal, 4 – Bastant, 5 - Molt) i en 

podem extreure que el 59% de la classe li ha agradat, amb major o menor mesura, rea-

litzar la proposta. 

Figura 20 

Diagrama 1a pregunta qüestionari satisfacció  

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari de satisfacció realitzat als alumnes. 

Amb la següent pregunta buscàvem conèixer si la proposta els semblava innovadora. Els 

resultats són els següents: 

35%

6%

12%

29%

18%

T'ha agradat realitzar aquest treball?

Gens Una mica Normal Bastant Molt
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Figura 21 

Diagrama 2a pregunta qüestionari satisfacció  

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari de satisfacció realitzat als alumnes. 

Val a dir que els alumnes no tenen una idea clara del que és una proposta o un treball 

innovador. Va haver alumnes que van preguntar a la professora el terme i var haver-hi 

d’altres que simplement van respondre que no ho sabien per desconeixement del signifi-

cat. Tot i això, un 59% dels enquestats va considerar que la proposta era innovadora. 

També es va preguntar als alumnes la seva intenció de fer més treballs semblants al de 

la proposta i la seva resposta va ser contundent. Només 1 alumne va contestar que no li 

agradaria fer més treballs d’aquest tipus i és que estava molt descontent amb el grup que 

se li havia assignat i així ho va manifestar a la pregunta d’opinió de resposta oberta. 

Figura 22 

Diagrama 3a pregunta qüestionari satisfacció  

 

Nota: Gràfic d’elaboració pròpia obtingut de les dades del qüestionari de satisfacció realitzat als alumnes. 

59%18%

23%

Creus que el treball és innovador?

Sí No No ho sé
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La última pregunta del formulari pretenia obtenir propostes de millora de la proposta di-

rectament dels principals implicats. Per això se’ls hi va preguntar què canviarien del tre-

ball realitzat. L’editora d’aquest estudi s’esperava trobar respostes creatives o lúdiques o 

inclús divertides però les expectatives varen ser massa ambicioses. 10 alumnes van con-

testar que o no sabien, o no canviarien res o que la proposta els semblava perfecte. A 

continuació citem algunes de les respostes d’aquest caire:  

- “Res, un treball molt bo”. (Alumne grup 2). 

- “La veritat que ho trobo tot molt bé”. (Alumne grup 2). 

- “En general no canviaria cap cosa ja que he trobat que estava molt ben pla-

nificat i dissenyat”. (Alumna grup 1). 

Pel contrari en respostes d’altres alumnes vàrem notar un malestar pel que havia estat el 

seu grup de treball. Cinc alumnes van fer referència a aquest tema, inclús alguns quei-

xant-se de que en el grup que els havia tocat no hi havia cap alumne/a dels que havien 

triat en el qüestionari previ. I tenien raó. Es va intentar fer els grups respectant com a 

mínim un dels alumnes escollits per ells mateixos però degut a la complexitat de l’aula no 

es va poder respectar en tres ocasions, i els alumnes es van queixar. 

Una altra queixa recollida en aquest qüestionari va ser la falta de temps expressada per 

un dels alumnes. Considerem que si es repartien les tasques correctament i treballaven 

les dues sessions, hi havia temps material per acabar tota la proposta i després dedicar 

alguna estona de treball a casa passant el treball a net i posant ordre. La nostra percepció 

és que no estan acostumats a treballar i quan se’ls posa a prova sempre hi ha alumnes 

una mica reticents. 

 

Observacions a l’aula 

Es va elaborar una taula d’observació per anotar els aspectes que crèiem més importants 

del desenvolupament de les sessions. En aquesta taula trobem, el lloc on es duu a terme 

la proposta; la data i l’hora; el nom de la proposta; el número de sessió i la persona 

observadora i en aquest cas també professora; el nombre d’alumnes assistents; els nú-

mero de grups de treball; el nivell on es desenvolupa la proposta; un resum de les indi-

cacions que dona el professor a l’inici de la pràctica i si escau durant la mateixa; les 

preguntes més recurrents i/o rellevants que els alumnes fan a la professora; observacions 

preses per l’observadora i percepcions de la pròpia observadora durant el transcurs de 

la sessió. Aquests fulls, un per cada sessió, es troben escanejats als annexos i a conti-

nuació els analitzarem. 
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En la primera sessió, realitzada al grup de 3r d’ESO B, varen assistit 21 alumnes durant 

tota la sessió. Un alumne de l’equip 5 va arribar una estona després. Les dues alumnes 

absents restants, formaven part de l’equip 1, per tant aquest equip va desenvolupar tota 

la primera sessió amb només dues integrants. En aquest grup trobem l’alumne, anterior-

ment comentada, que per raons personals no va poder assistir a l’institut durant un perí-

ode de temps i que per aquest motiu se li va fer una avaluació individualitzada. Per tant, 

l’equip 1 era l’únic que constava de 3 integrants per a l’entrega. 

Aquesta sessió va començar amb retard perquè els alumnes tenien l’assignatura de tec-

nologia a l’hora anterior i van fer la classe al taller, que es trobava a dos pisos de la seva 

aula. No s’havia tingut en compte aquest fet que va comportar un retard de més de 5 

minuts de l’inici de la nostra proposta. Quan van arribar a l’aula, la professora ja tenia 

projectats a la pissarra els equips i la distribució de taules i els alumnes de seguida es 

van col·locar als seus llocs. Va haver-hi alguna queixa de grup però es van resignar fàcil-

ment. Com ja es va explicar anteriorment, es va repartir a cada equip dos fulls amb l’enun-

ciat de l’activitat i un amb el dibuix de la quadrícula amb els jugadors. També es varen fer 

una sèrie d’explicacions i aclariments previs per orientar als alumnes i que poguessin 

començar a treballar en la proposta. Durant la sessió els alumnes van anar fent preguntes 

a la professora, algunes de les quals es van anotar a la nostra taula d’observacions, així 

com també, altres fets i observacions que anaven succeint. 

Una de les primeres observacions que vàrem anotar va ser la que ens va fer un dels 

equips vermells, el número 2 en concret. I és que tal i com el seu capità havia observat, 

es podia fer gol sense passar per tots els jugadors, només feia falta la intervenció de la 

portera i els dos jugadors que es troben més a prop de la porteria. Aquest fet era una 

errada del joc que no s’havia tingut en compte a l’hora de la seva confecció. Els jugadors 

estaven col·locats perquè els alumnes, si seguien les regles, haguessin de traçar rectes 

que passessin per tots els jugadors, per tant s’esperava l’anàlisi de 5 funcions, que podien 

variar depenent dels punts que escollissin. Però en l’equip vermell això no es respectava 

perquè un dels jugadors estava col·locat massa amunt i no tallava la trajectòria de l’equip 

vermell. L’equip 2 va ser l’únic que es va adonar d’aquest fet i se’l va incitar a que realitzés 

l’activitat passant per tots els jugadors, tot i això, aquesta petita errada s’ha de corregir 

perquè tant equips blaus com vermells tinguin el mateix nivell de dificultat al realitzar la 

proposta. 

El repartiment de rols i la interacció dins de l’equip és un tema que abordarem més en-

davant quan analitzem les qualificacions que va obtenir cada alumne/a però ens agrada-

ria destacar, i així ho vàrem reflectir en la taula, que el grup 6 no va funcionar com a grup. 

En aquest grup, com en els altres, teníem un alumne brillant, un alumne amb necessitats 
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especials i dos alumnes mitjanets. L’alumne brillant d’aquest grup normalment s’avorreix 

a classe i es presenta disruptiu, l’alumne amb necessitats especials no entén res a classe  

i també es presenta disruptiu. Els altres dos membre de l’equip normalment aporten poc 

a la classe ja que són una mica introvertits. Doncs bé, aquest grup no va saber funcionar 

com a equip. L’alumne brillant estava molt motivat amb la proposta, molt concentrat i 

treballador, però no va saber delegar ni compartir amb els altres integrants les tasques a 

fer. Els altres tres integrants, o perquè ja els semblava bé o per manca de capacitats es 

van limitar a observar com treballava el seu company i com a molt formular alguna pre-

gunta. 

Una altra observació destacable és la frase que va propinar un alumne a la professora. 

Textualment: “Me da igual un zero”. Aquesta frase va ser pronunciada per l’alumne ante-

riorment descrit com a repetidor, el qual té una motivació zero pel temari i pels estudis en 

general, exceptuant alguna assignatura. La interacció d’aquest alumne envers els seus 

companys és sempre molt desagradable. Es podria dir que en ocasions és el pallasso de 

la classe i en ocasions és un zombi. Quan els seus propis companys d’equip van haver 

de valorar-lo, van escriure frases com “no ha molestat” fent referencia a que no havia 

contribuït gens en el treball però com a mínim havia deixat que els altres treballessin. 

Aquest treball va ser una oportunitat desaprofitada d’interacció amb els companys i d’ad-

quisició de coneixement per part d’aquest alumne, en la mateixa línia que són les classes 

convencionals de la matèria.  

Les principals preguntes que formulaven els alumnes varen ser relacionades amb com 

repercutiria l’activitat en la nota final de trimestre, on havien de desenvolupar el treball, 

preguntes específiques del temari, dates d’entrega i sessions disponibles per a treball a 

l’aula. Amb el professor titular es va acordar que l’activitat suposaria entre un 15 i un 20% 

de la nota del trimestre depenent de com s’anés succeint la planificació del trimestre. Pel 

que fa a les preguntes relacionades amb aspectes concrets dels treball, vam notar que 

hi havia un percentatge elevat d’alumnes que confonia la taula present en l’enunciat amb 

la taula de valors que es demanava per a cada funció dibuixada en la quadrícula. Aquest 

punt no quedava ben especificat en l’enunciat ja que els alumnes no tenien clar el con-

cepte matemàtic de taula de valors. Una altra interpretació que traiem de l’observació i 

de les mateixes preguntes dels alumnes és que no s’adonaven que per realitzar una taula 

de valors necessitaven buscar amb antelació l’equació de la recta. És cert que si havien 

dibuixat correctament les rectes sobre la quadrícula, en podien treure punts per a la taula 

de valors però els alumnes que van utilitzar aquest mètode no prenien els punts correc-

tament, per falta de precisió o en feien aproximacions, cosa totalment prohibida. 



 59 

Una consideració més a tenir en compte del desenvolupament d’aquesta sessió, és que 

com hem comentat al principi, els alumnes van arribar tard i per tant van tenir menys 

temps. Al final de la sessió cap grup havia acabat d’analitzar totes les funcions. Dos dels 

equips només els hi faltava una, la resta els hi faltaven entre dues i tres. Es va acordar 

que el primer quart d’hora de la següent sessió es destinaria a acabar el que quedava. 

En la segona sessió van assistir 19 alumnes dels 237. Van faltar dos alumnes de l’equip 

blau, fet que va fer que aquest equip es quedés només amb dos integrants i que coixegés 

una mica. Els dos alumnes d’aquest grup que no van assistir, se’ls havia col·locat junts 

per raó d’idioma. Un dels alumnes feia una setmana que havia arribat a l’escola des d’un 

altre país de parla no hispana, i l’altra alumna parlava el seu mateix idioma, i tot i ser 

considerada també nouvinguda, portava molt més temps escolaritzada a Catalunya i en-

tenia mínimament el català i el castellà. Tot i que l’alumne d’incorporació recent dominava 

perfectament l’anglès i es podia comunicar així amb la resta de companys de l’aula, es 

va considerar bona idea afegir-lo en aquest grup amb el suport d’aquesta alumna. Van 

faltar dos alumnes més, un de l’equip 6 i un de l’equip 3 però sense afectació en la dinà-

mica i en la realització de tasques.  

Com s’havia acordat a la sessió anterior, es va deixar als alumnes un temps per acabar 

d’analitzar les funcions restants abans de demanar-los que comencessin a utilitzar els 

portàtils i a explicar-los què havien de fer amb ells. Es varen donar les indicacions per 

accedir a l’aplicació del Geogebra i es va fer una petita explicació del seu funcionament, 

ja que per sorpresa de la professora editora, els alumnes de 3r d’ESO d’aquest institut 

mai havien vist ni utilitzat l’eina fins aquell moment. En les explicacions prèvies també 

s’explica com i quan s’ha de fer l’entrega de l’informe escrit i que un cop finalitzat havien 

de contestar a dos qüestionaris, el d’autoavaluació i el d’avaluació dels seus companys. 

Es va crear una tasca al Google Classroom de la classe on es va penjar la plantilla de 

Geogebra amb la quadrícula del joc i l’enllaç als dos qüestionaris i on els alumnes haurien 

de pujar el seu informe. Es va assignar aquesta tasca al capità de l’equip, però en realitat 

ho podia pujar qualsevol membre del grup. Mentre s’explicava com s’havia de descarre-

gar el fitxer de Geogebra i posteriorment importar-lo a l’aplicació per poder traçar les 

rectes directament sobre la plantilla, ens vàrem adonar que el Classroom no permetia la 

descàrrega del fitxer. Com que els alumnes no tenien instal·lat el Geogebra als ordinadors, 

aquesta funció del programa fallava i per solucionar-ho ràpidament es va enviar l’arxiu a 

tots els alumnes via email. 

 

7 Ja no tenim en compte l’alumne que no va participar en la proposta per assumptes personals. 
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Un cop els alumnes van poder començar a treballar amb el Geogebra, van estar concen-

trats dibuixant i comparant les seves funcions amb les funcions del programa. Les pre-

guntes més freqüents que feien els alumnes anaven relacionades amb conceptes mate-

màtics que tenien poc clars. Molts tenien dubtes sobre els punts de talls amb els eixos, 

com trobar-los i com escriure’ls. 

Com ja hem comentat abans per la sessió anterior, en aquesta l’equip 6 tampoc va fun-

cionar. En aquesta ocasió només constava de 3 integrants i un dels alumnes amb neces-

sitats especials que normalment és disruptor, al no veure’s integrat en el grup, es va de-

dicar a passejar-se per l’aula i anar a molestar altres grups que estaven treballant. 

També s’ha de tenir en compte que la sessió va transcórrer durant la última hora de la 

jornada i que el dia següent era festa. En una classe ordinària haguéssim tingut moltes 

dificultats per controlar el grup-classe i per a què estiguessin atents i/o treballant. En canvi, 

a excepció de l’alumne que ja hem comentat, la dinàmica de la classe va fluir positivament. 

Els alumnes varen estar treballant i aprofitant el temps fins al moment que van haver de 

recollir taules i cadires per deixa-ho tot ordenat per la següent jornada. 

 

Anàlisi avaluació 

Ens agradaria fer una valoració grupal i una d’individual tenint en compte referències dels 

mateixos alumnes en el trimestre anterior. 

L’equip 1 va funcionar molt bé. L’alumne excel·lent va saber coordinar molt bé les seves 

companyes i engrescar-les perquè treballessin. L’alumna amb necessitats especials, que 

normalment se sent força aïllada durant les sessions de classe ordinària, es va saber 

integrar al grup i va obtenir un assoliment notable. L’altre alumna va incrementar dos 

punts la seva nota respecte a la mitjana del primer trimestre. Podem dir que la constitució 

d’aquest grup va contribuir positivament a l’atenció a la diversitat. 

De l’equip 2 podem dir que a l’alumne brillant li costa posar ordre als seus pensaments i 

per consegüent, no és molt bo a l’hora de plasmar i organitzar la feina. Per sort, els tres 

alumnes restants es van saber organitzar. Es van crear dos subgrups dins l’equip i van 

anar treballant en parelles. El treball presentat és correcte i té un nivell d’assoliment sa-

tisfactori. L’alumne brillant ha perdut 1 punt respecte la seva mitja del primer trimestre. 

Els altres tres han pujat d’una dècima a un punt. Estem molt satisfets del treball realitzat 

per aquest grup, no tant per la qualitat del treball com si per nivell de cooperació. Era un 

grup que s’esperava conflictiu però es van saber organitzar en subgrups i van tirar enda-

vant la feina. 
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A l’equip 3 només hi havia un factor detonant, l’alumne repetidor. En cap moment es va 

prestar a integrar-se en el treball del grup i en la segona sessió no va aparèixer però, com 

deien els seus mateixos companys, com a mínim no va molestar. És un fracàs pel pro-

fessor tenir un alumne així a l’aula i no saber com motivar-lo i aquest experiment tampoc 

va funcionar. Descartant això, el grup va funcionar bé. Els alumnes van obtenir un asso-

liment notable. L’alumne més fluixeta va obtenir un punt més respecte la seva mitja. 

L’equip 4 va començar el primer dia molt motivat. Tots els integrants es van volen implicar 

i es varen repartir els rols i les tasques de manera adequada. En aquest grup es trobava 

un alumne amb TDAH que normalment es dedica a rebentar les classes i un alumne amb 

un retard important en l’aprenentatge. L’alumne amb TDAH va estar treballant activament 

en la confecció de les taules de valors i va estar ajudant a l’alumne amb necessitats 

especials a entendre els conceptes. Els altres dos membres també anaven treballant. 

L’alumne considerat amb més capacitats no va destacar i no va fer de líder. El treball final 

presentat no corresponia amb la feina realitzada a l’aula per tots els integrants del grup, 

això vol dir que a l’hora de posar la feina en comú no va haver-hi suficient comunicació. 

Per tant, el treball a l’aula va ser correcte però com que no el varen poder acabar ínte-

grament a l’aula, van haver de fer la feina de recopilació a casa i els va faltar comunicació 

entre ells a l’hora de fer-ho. Aquest fet va repercutir negativament a la nota de l’informe. 

Tot i això, van obtenir puntuacions molt similars a la seva mitja. 

Podríem dir que l’equip 5 comptava amb 3 integrants, ja que havíem considerat els dos 

alumnes nouvinguts com un pack. Tot i això, en la realitat varen acabant essent dos mem-

bres ja que, com hem explicat anteriorment, no es varen presentar en la segona sessió. 

L’alumne brillant, tot i haver triat el seu company en l’enquesta prèvia, es va queixar del 

seu grup i no va saber-lo tirar endavant. Potser el problema va esser considerant l’alumne 

brillant com a tal, ja que en el primer trimestre havia tret molt bones notes. En canvi, a 

mitjans del segon trimestre ja es veia l’alumne amb més dificultats per seguir la classe i 

potser també amb menys motivació. Sense entrar en assumptes personals del propi 

alumne, la brillantor d’aquest alumne en les classes de matemàtiques s’estava apagant i 

així ho varen demostrar en aquest treball. L’altre alumne, però, semblava el contrari. Ha-

via començat molt fluix però últimament estava remuntant i se li notava més interès per 

la matèria. Tot i això, la combinació dels dos no va ser suficient per arribar a l’assoliment 

satisfactori de cap membre d’aquest equip. 

Com ja hem comentat anteriorment, l’equip 6 no va ser un equip en cap moment. 

L’alumne brillant que normalment es comportava de manera disruptiva va treballar de 

valent però no va compartir absolutament res amb els seus companys. No va entendre 



 62 

que la proposta, a part de ser innovadora i divertida, tractava de la cooperació entre alum-

nes diferents. Potser s’hagués hagut de deixar clar per a tots els alumnes en les explica-

cions de la professora. També és sorprenent que en aquest grup en concret hi havia un 

altre alumne, no tant brillant però si notable, que no va mostrar cap tipus d’interès per 

cohesionar el grup ni repartir les tasques. Ja li estava bé que l’altre alumne anés fent però 

tampoc ajudava als alumnes amb més dificultats ni aportava solucions. Degut a aquest 

descontrol, aquest alumne va perdre dos punt de la seva mitjana. L’altre alumne en va 

perdre més perquè, per molt que se li va repetir, no va contestar el qüestionari d’autoa-

valuació i això comportava 1,5 punts directes (si es valorés d’excel·lent) a la nota final. 
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3. Conclusions 

En aquest treball, seguint una metodologia d’investigació-acció a través d’una actuació 

que s’ha dut a terme en un institut públic de la xarxa d’educació de Catalunya, hem volgut 

donat a conèixer la problemàtica actual pel que fa a l’ensenyament de les matemàtiques, 

i en concret, en el tercer curs de la ESO. Hem pogut copsar que aquesta dificultat existent 

va lligada a la gran diversitat que tenim a l’aula i a les diferents maneres de gestionar-la. 

La nostra metodologia ha pretès ser molt propera a l'aula, lluny de formalismes que hau-

rien fet molt difícil una actuació realista en el nostre context. És per aquesta mateixa raó 

que, encara que hem realitzat un anàlisi exhaustiu de dades tan dels condicionants previs 

a la nostra actuació com de la seva avaluació, la nostra metodologia ha tingut un fort 

component d'observació qualitativa i seguiment del dia a dia de l'aula.  

Responent a aquesta voluntat de concreció, hem intentat identificar fins a cinc perfils 

concrets d’alumnat a tenir en compte per a l’atenció a la diversitat, encara que en el fons 

cada alumne és diferent. Potser aquesta és una de les lliçons més contundents que es 

pot extreure de l’observació de l’aula: cada individu és únic i mereix una atenció perso-

nalitzada sense fer falta posar etiquetes. 

S’ha fet una descripció exhaustiva d’aquests cinc perfils, basant-nos en l’observació i la 

interacció amb ells en un període superior a quatre mesos. Hem analitzat la interacció 

amb l’assignatura, amb el professor i amb la resta de companys, així com també la in-

teracció de la resta de companys amb ells, i s’ha arribat a la conclusió que tots, en major 

o menor mesura, no se sentien integrats en el seu grup-classe, ni el grup-classe els per-

cebia com a integrats. Un dels problemes principals detectats en aquest grup, precisa-

ment va ser que no se sentien cohesionats com a grup-classe i això és un handicap 

important pel que fa a la inclusió de la diversitat. Encara que la nostra mostra d'estudi 

s'ha limitat forçosament a un sol grup, no és agosarat dir que problemàtiques similars 

tenen lloc en diferents aules de contextos semblants. 

Partint d’aquestes observacions es va intentar una proposta per pal·liar la poca cohesió 

entre ells i fer-los treballar en equips cooperatius amb grups heterogenis duts a terme per 

la professora.  

La proposta didàctica va ser un èxit en algun dels grups; en altres no va aconseguir com-

pletament els objectius que ens havíem proposat. És cert, que la majoria d’alumnes va 

estar satisfet/a amb la proposta i així ho varen transmetre en les seves valoracions poste-

riors. Però la intenció principal del projecte era la d’unir el grup-classe per disminuir les 

diferencies entre ells i creiem que aquest punt va coixejar una mica i necessitaria una 

feina més prolongada per vèncer les inèrcies ja establertes. 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, no es pot pretendre canviar les coses de la nit al dia, 

els alumnes de la classe estudiada no estan acostumats a treballar en grups, tenen unes 

amistats molts definides dins de l’aula i falta molt treball d’entendre la diversitat en les 

hores de tutoria. Tot i això, va ser un primer pas i molts d’ells, més de tres quartes parts, 

varen comentar que els agradaria fer més treballs d’aquest tipus en l’assignatura de ma-

temàtiques. Per tant, ells mostren una predisposició a aquest canvi de paradigma per a 

una millor cohesió i una millor inclusió dins la seva aula així com un millor procés d’apre-

nentatge. I és que cal remarcar que la inclusió i la millora de l'aprenentatge poden i hau-

rien d’anar de la mà. 

Perfil per perfil, podem dir que la proposta va funcionar millor per uns que per altres; ja 

hem comentat que el grup de treball on s’havia assignat els alumnes era detonant però 

no va ser l’únic factor d’èxit o fracàs. Pel que fa al perfil repetidor (que, en general, po-

dríem definir més aviat com un perfil de molt baixa motivació cap a tot el món acadèmic), 

estem decebuts amb els resultats. La proposta no va fer canviar gens la dinàmica d’ac-

tuació de l’alumne i això ens fa pensar què reenganxar a aquest tipus d’alumnes, que han 

quedat tan despenjats del sistema educatiu i que sovint també tenen contextos compli-

cats, requereix d’un treball d’interacció personal molt més prolongat. 

Pel contrari, els alumnes amb algun trastorn de l’aprenentatge, ja sigui el dèficit d’atenció 

i hiperactivitat o un retard en l’aprenentatge van respondre molt bé a la proposta i els seus 

companys també varen ajudar a que fos així. En aquests dos perfils podem afirmar, al-

menys en aquesta proposta i per aquest grup, es va realitzar un aprenentatge significatiu 

i es va aconseguir l’atenció a la diversitat esperada. 

No podem treure conclusions clares pel que fa al perfil d’alumne “nouvingut” (aquí po-

dríem considerar, de manera més genèrica, alumnes que han patit canvis radicals de 

context educatiu o amb mancances competencials profundes derivades de la seva for-

mació prèvia) degut a que la mostra era reduïda i un dels alumnes es va col·locar en el 

grup que no va funcionar gens com a equip. I els altres dos només van assistir a una de 

les sessions. Creiem que la inclusió d’aquest perfil a l’aula és complicada precisament 

per la quantitat de sessions que es perden perquè simplement no assisteixen a l’institut 

o perquè es troben a aula d’acollida realitzant altres ensenyaments previs, com el fet 

d’aprendre la llengua. 

Pel que fa a la proposta presentada als alumnes i amb la que s’ha basat l’estudi, dir que 

més de la meitat dels alumnes l’ha valorat bé o molt bé, i que el percentatge restant que 

l’ha valorat negativament principalment ha estat per la confecció dels grups de treball. 

Com tota proposta innovadora, tenim un gran marge de millora, però els resultats ens 

indiquen que val la pena seguir per aquest camí. 
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També voldríem afegir que durant la proposta vàrem poder observar la poca destresa 

d’aquests alumnes pel que fa a les noves tecnologies. Fet curiós, ja que en el moment 

d’ensenyar-los les eines i com utilitzar-les, l’interès és molt elevat i l’aprenentatge molt 

ràpid. Creiem que seria molt interessant fer més propostes d’aquest tipus on intervinguin 

les noves tecnologies i on se’ls “obligui” a utilitzar-les, a ser més autodidactes i a prendre 

decisions per ells mateixos. 

Més enllà de la nostra proposta concreta voldríem concloure que, malgrat tenir objectius 

i aspiracions molt modestes, tot intent de cercar la inclusió i l'atenció a la diversitat des 

de la pròpia acció docent és certament un petit pas, amb múltiples limitacions, però sovint 

es pot aconseguir més que amb enfocaments maximalistes impossibles d'aplicar amb els 

mitjans reals a l'abast. Amb això, no volem desestimar els plantejaments pedagògics que 

aspiren a una inclusió total, necessaris sobretot com a idees-guia, sinó que més aviat 

voldríem animar a tots els qui treballen en aquesta meravellosa, a no quedar-se de braços 

creuats pensant que arribar a tots els alumnes és un repte impossible i culpant al sistema 

i a la societat. Com deia el títol del clàssic informe Delors (Delors i altres, 1996), “Educació: 

hi ha un tresor amagat dins”. Cada cop que aconseguim arribar a un alumne i fer-lo par-

tícip d'aquest tresor, tenim davant nostre un èxit d'un valor incalculable. 
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4. Propostes de millora i línies de futur 

Parlant de propostes de millora, ja hem comentat que n'hi podria haver moltes i en multi-

tud de sentits. Clarament, hi ha un marge de millora pel que fa a la nostra actuació con-

creta, però sobretot hem vist que hi ha molt per fer a mitjà i llarg termini, a través de 

múltiples actuacions i la construcció d'hàbits i esquemes d'aprenentatge que afavoreixin 

una inclusió real a l'aula. Ja hem deixat clar que hi ha coses que no es poden canviar de 

la nit al dia. Per aconseguir una inclusivitat més realista cal temps, formació del profes-

sorat i una gran col·laboració del claustre, adaptació de l'alumnat a les noves metodolo-

gies, compartició d'experiències i innovació sovint a través de prova i error. 

Començarem analitzant el que afecta la proposta descrita al capítol anterior. Durant la 

realització de la primera sessió d’aquesta, ens vàrem adonar, gràcies a un dels equips, 

que els jugadors de l’equip vermell no estaven col·locats correctament en la quadrícula i 

que si els alumnes tenien una mica de mala fe, podien fer trampes per fer gol més ràpi-

dament. S’hauria de redibuixar la col·locació dels jugadors perquè això no succeís i els 

dos equips, blau i vermell, tinguessin les mateixes possibilitats de fer gol. 

Una altra proposta de millora que s’hauria de tenir en compte si volguéssim repetir el 

treball en grups cooperatius en aquesta aula seria la confecció dels grups. Com ja s’ha 

explicat, va haver-hi equips que varen funcionar molt bé i equips que no varen funcionar. 

Abans de proposar aquesta dinàmica, la professora havia observat els alumnes durant 

molt de temps però, el cert és que mai els havia observat treballant en grup. De tot s’aprèn 

i si haguéssim de tornar a dissenyar els grups a dia d’avui, es realitzarien molts canvis. 

Un altre factor a millorar hauria de ser la gestió del temps. Degut a les circumstàncies del 

treball, a la planificació del professor titular i també a l’horari dels alumnes, la proposta va 

quedar reduïda tan sols a dues sessions i aquestes a sessions de 45min. Després d’haver 

experimentat la proposta, de les impressions dels alumnes i dels resultats avaluats, pen-

sem que seria millor realitzar aquesta proposta amb tres sessions. La última sessió es 

convertiria en síntesi i organització de tot el material treballat i permetria desenvolupar 

l’informe escrit, en ordinador, a la mateixa aula. Així tots els alumnes en prendrien part i 

es podria resoldre dubtes pel que fa al format i a la maquetació de l’entrega final. 

En tot cas, el valor de la nostra proposta va més enllà de les sessions realitzades i el pòsit 

que puguin deixar. Pels alumnes que hi han participat, ha estat una experiència molt di-

ferent de la manera d'aprendre a la que estan acostumats. Alguns han descobert que es 

podien relacionar de manera diferent amb les matemàtiques millorant-se la seva percep-

ció. És per això que ens proposem realitzar amb els nostres alumnes més propostes 

d’aquest tipus, posant el focus en la realització dels grups heterogenis i donant més eines 
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als mateixos alumnes perquè s’autogestionin. Com a repte personal, ens agradaria trobar 

una nova proposta on els alumnes totalment desmotivats (el que hem anomenat “perfil 

repetidor” en el nostre cas), poguessin formar-hi part encara que fos de manera esporà-

dica. Així com també definir millor i amb més detall, els objectius i les tasques a desen-

volupar dels alumnes amb alguna necessitat especial d’aprenentatge. 

Creiem que aquesta proposta és extrapolable a qualsevol grup de tercer d’ESO de qual-

sevol institut de Catalunya, si el professor coneix bé els seus alumnes i confecciona ade-

quadament els grups cooperatius i si està disposat a canviar la seva dinàmica de gestió 

d’aula i l’espai de treball. Creiem que per arribar a la totalitat dels alumnes aquesta pro-

posta seria perfecte si intervinguessin dos professors a l’aula fent co-docència però també 

sabem que aquesta circumstància es manifesta, per desgràcia, en molts pocs centres del 

nostre país. Per tant, ens toca treballar amb el que tenim i ajudar-nos entre companys de 

professió oferint propostes com aquesta que pretenen millorar la gestió de la diversitat 

amb pocs recursos. 

La importància d'aquestes propostes d’investigació-acció és que constitueixen un primer 

pas, una primera pedra cap a la construcció d'un aprenentatge diferent on tothom tingui 

cabuda i tothom pugui fer lluir allò que el fa únic. Una construcció que s'enfrontarà amb 

molts problemes sistèmics, com ara les inèrcies del professorat o la rigidesa de les ava-

luacions. Però on es construeix més amb la nostra humil contribució que no pas somiant 

amb un magnífic edifici que en el fons sabem que és pràcticament impossible de construir. 
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Annex I 

Taula de dimensions del qüestionari previ als alumnes 

Dimensió Subdimensió Descripció Preguntes Tipus respostes 

Identificació 

 Correu electrònic  Implícit en el formulari 

Edat dels participants. Edat Valor numèric 

Coneixença 
Gustos i aficions 
personals 

Conèixer si practiquen esport i quin. 
Practiques algun esport? 
Quin? 

Oberta 

Esbrinar si els agrada l’esport, inde-
pendentment de si en practiquen. 

T’agrada algun esport? 
Quins? 

Oberta 

Saber si els agrada llegir i la temàtica. T’agrada llegir? Temàtica Oberta 

Esbrinar si juguen a videojocs i de 
quin tipus. 

T’agraden els videojocs? 
Quin tipus 

Oberta 

Conèixer els seus interessos. 
T’agrada el cinema i/o sè-
ries? Temàtica 

Oberta 

Conèixer les aficions. Tens algun hobby? Quin? Oberta 

Aprenentatge 

General 

Analitzar l’interès per aprendre. T’agrada aprendre? Sí/No/No ho sé 

Investigar sobres les seves motivaci-
ons. 

Hi ha algun tema que et mo-
tivi i t’agradaria saber-ne 
més? Quin? 

Oberta 

Assignatures 
Conèixer l’assignatura més valorada. 

Quina assignatura t’agrada 
més? 

Només poden marcar 
una resposta: 
Matemàtiques; Català; 
Castellà; Anglès; Tecno-
logia; Música; Bio i Geo; 
Física i Química; Educa-
ció física; Socials; Ètica 

Investigar l’assignatura considerada 
més interessant pel seu futur. 

Quina assignatura et sembla 
més interessant pel teu futur? 

Només poden marcar 
una resposta: 
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Matemàtiques; Català; 
Castellà; Anglès; Tecno-
logia; Música; Bio i Geo; 
Física i Química; Educa-
ció física; Socials; Ètica 

Conèixer l’assignatura menys valo-
rada. 

Quina assignatura t’agrada 
menys? 

Només poden marcar 
una resposta: 
Matemàtiques; Català; 
Castellà; Anglès; Tecno-
logia; Música; Bio i Geo; 
Física i Química; Educa-
ció física; Socials; Ètica 

Investigar l’assignatura considerada 
menys interessant pel seu futur. 

Quina assignatura et sembla 
menys interessant pel teu fu-
tur? 

Només poden marcar 
una resposta: 
Matemàtiques; Català; 
Castellà; Anglès; Tecno-
logia; Música; Bio i Geo; 
Física i Química; Educa-
ció física; Socials; Ètica 

Matemàtiques 

Concepte gene-
ral 

Esbrinar l’interès per les matemàti-
ques. 

T’agraden les matemàtiques? Sí/No/No ho sé 

Investigar la relació entre les matemà-
tiques i el seu futur. 

Les matemàtiques et sem-
blen útils per a la vida i/o pel 
teu futur? 

Sí/No/No ho sé 

Les classes de 
matemàtiques 

Avaluar les classes de matemàtiques. 
T’agraden les classes de ma-
temàtiques actuals? 

Sí/No/No ho sé 

Conèixer la seva opinió. 
Què penses sobre les clas-
ses actuals de matemàti-
ques? (Dona la teva opinió) 

Oberta 

Esbrinar possibles millores. 
Què canviaries de les clas-
ses de matemàtiques? 

Oberta 

Esbrinar possibles millores. 
Què creus que li falta a la 
classe de matemàtiques? 

Oberta 
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Metodologies aplica-
des 

Treballs en grup Conèixer la percepció dels alumnes. 

T’agrada treballar en grup? Sí/No/No ho sé 

Explica perquè: Oberta 

Creus que en els treballs en 
grup aprens més? 

Sí/No/No ho sé 

Explica perquè: Oberta 

Confecció de grups  

Esbrinar afinitats per confeccionar els 
grups de treball. 

Anomena 3 alumnes de la 
classe amb els/les que 
t’agradaria treballar en grup 

Oberta, màxim 3 

Estudiar possibles casos problemà-
tics. 

Anomena 2 alumnes de la 
classe amb els que NO 
t’agradaria treballar en grup 

Oberta, màxim 3 
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Annex II 

Fotocopies entregades als alumnes amb la proposta didàctica 

JUGUEM? 

Avui jugarem a futbol amb funcions. Trieu un dels dos equips i intenteu fer un gol. 

Normes:  

• La portera pot sacar amb les mans o amb els peus. 

• Cada jugador/a té dos punts on pot rebre la pilota. (2 peus) 

• Cada jugador té dos punts on pot xutar la pilota per passar-li a un company. (2 
peus) 

• Si al recorregut de la pilota hi ha un jugador de l’equip contrari perdreu la pilota. 
Consell: esquivar l’altre equip. 

• Només es considera gol si la pilota passa pel punt central de la porteria (el punt 
està indicat amb una lletra). 
 

Sessió 1. 

Tasques a desenvolupar: 

1. Cada membre de l’equip haurà de representar un rol. Rols: 

• Necessiteu un capità/na perquè us dirigeixi des del terreny de joc. 
Aquesta persona serà la que esculli per on hauran de passar les rectes 
per no ser interceptades per l’equip contrari. És l’encarregada de dibuixar 
les rectes a la quadrícula i fer una taula de valors per a cada recta. 

• També necessiteu un entrenador/a. Aquesta persona, juntament amb el 
2n entrenador/a, s’encarregarà de deixar-ho tot ben anotat. Haureu de 
buscar les equacions de les rectes que heu triat. 

• Si en el vostre equip sou més de 3 integrants. Hi haurà d’haver també el 
fisioterapeuta. Aquesta persona haurà d’ajudar a tots els altres en les 
seves tasques. 

Entre tots heu de triar qui agafarà cada rol i quines funcions desenvoluparà. En l’informe 

del treball haureu d’omplir una taula com aquesta especificant el rol i que ha fet cadascú.  

 

2. El capità traçarà les rectes sobre el paper. Haurà de crear una taula de valors 
(mínim 5) per a cada recta dibuixada. 

3. L’entrenador i el 2n entrenador hauran d’analitzar aquestes rectes, buscant el 
pendent i escrivint la seva equació. Haureu d’omplir una taula com la següent: 

 

 

 

Equació de la recta 
Pen-
dent 

Punt de la 
recta 

Punt de tall 
amb eix abscis-

ses 

Punt de 
tall amb 
eix orde-

nades 

Nom alumne Rol Tasques desenvolupades 
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Sessió 2. 

1. Un cop dibuixades les rectes, realitzats tots els càlculs i trobat totes les equacions 
de les rectes, anireu a l’aplicació Geogebra i comprovareu si les rectes que heu 
trobat són correctes dibuixant-les sobre la plantilla que trobareu al Classroom. Si 
no són correctes, haureu de corregir els càlculs que havíeu fet i explicar on us 
havíeu equivocat. 

2. Realitzar el qüestionari d’autoavaluació individualment. 
3. Realitzar el qüestionari d’avaluació entre companys individualment. 

 
 
Important! El treball s’ha d’entregar en format digital i penjar al Classroom. 
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Annex III 

Taula de dimensions de l’enquesta d’autoavaluació 

Dimensió Descripció Preguntes Tipus respostes 

Coneixement del temari 
Saber el grau de coneixement de les funci-
ons lineals. 

Sé que és una funció lineal i com 
es representa gràficament. 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Sé fer una taula de valors. Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Sé trobar l’equació de la recta a 
partir de la seva gràfica. 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Sé trobar l’equació de la recta a 
través d’un punt de la recta i del 
seu pendent. 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Sé que és el pendent d’una recta i 
com trobar-lo. 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Treball en equip 

Conèixer l’esforç destinat al treball. 
He participat activament en el tre-
ball 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Saber si ha treballat. 
He seguit els passos indicats en 
l’enunciat i els he desenvolupat 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Esbrinar el grau de cooperació entre com-
panys. 

He ajudat a altres companys amb 
més dificultats 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Conèixer el grau d’implicació. 
M’he implicat en el meu grup i he 
treballat 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Valoració de la proposta 

Avaluar el grau de satisfacció amb el treball. 
T’ha agradat realitzar aquest tre-
ball? 

Escala d’1 a 5 (1 Gens, 5 
Molt) 

Investigar si la proposta és innovadora. Creus que és innovador? Sí/No/No ho sé 

Conèixer si els hi agradaria repetir l’experi-
ència. 

T’agradaria fer més treballs 
d’aquest tipus en l’assignatura de 
matemàtiques? 

Sí/No/No ho sé 

Esbrinar possibles millores. Què canviaries del treball? Resposta Oberta 
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Annex IV 

Taula de dimensions de l’enquesta d’avaluació entre els companys 

Dimensió Subdimensió Descripció Preguntes Tipus respostes 

Avaluació dels 
companys 

Coneixement del temari 
Conèixer el grau de domini del 
temari. 

Aporta idees. 
Escala d’1 a 5 (1 
Gens, 5 Molt) 

Col·laboració entre companys 

Esbrinar el grau de lideratge. 
Ajuda a que el grup funci-
oni millor. 

Escala d’1 a 5 (1 
Gens, 5 Molt) 

Investigar el grau d’empatia i 
col·laboració entre companys. 

Anima i dona suport als 
diferents integrants del 
grup 

Escala d’1 a 5 (1 
Gens, 5 Molt) 

Feina 
Avaluar el volum de feina realit-
zada. 

Ha tingut una contribució 
valuosa en el treball 

Escala d’1 a 5 (1 
Gens, 5 Molt) 
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Annex V 

Rúbrica avaluativa 

Títol activitat Juguem? 

Criteris d’ava-
luació 

Nivell d’assoliment Selecció nivell 

Nivell 3 (AE) Nivell 2 (AN) Nivell 1 (AS) Nivell 0 (NA) Nivell Puntuació 

Organització 

S’han repartit els 
rols de manera efi-
cient i han definit 
les tasques que ha 
desenvolupat cada 
membre. 

S’han repartit els rols 
de manera eficient, 
però han definit les 
tasques de manera 
parcial. 

S’han repartit els rols 
de manera eficient, 
però no han definit les 
tasques. 
o 
No s’han repartit els 
rols adequadament 
però si han definit les 
tasques. 

No s’han repartit els 
rols adequadament i 
no han descrit les 
tasques. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1 

Estratègia de re-
solució 

Han aconseguit fer 
gol respectant les 
normes del joc. I 
han traçat correcta-
ment les rectes. 

Han aconseguit fer 
gol respectant les 
normes però no han 
traçat bé les rectes. 

Han aconseguit fer gol 
però han obviat alguna 
norma. 

No han aconseguit 
fer gol. 
o 
Han fet gol sense 
respectar les nor-
mes. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1 

Anàlisi de les 
funcions 

Han analitzat cor-
rectament totes les 
rectes i han omplert 
el requadre corres-
ponent. 

Han analitzat totes 
les rectes però hi ha 
algun error. 

Han analitzat més de 3 
rectes sense errors. 

Han analitzat menys 
de 3 rectes o més 
de 3 amb errors. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*2 
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Ús Geogebra 

Han traçat correcta-
ment les rectes, 
comparant-les amb 
el seu dibuix i han 
identificat les equa-
cions correspo-
nents. 

Han dibuixat totes les 
rectes correctament 
però no les han com-
parat. Si han trobat 
les seves equacions. 

Han dibuixat més de 3 
rectes i han trobat les 
seves equacions. 

No han dibuixat les 
rectes en Geoge-
bra. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1 

Realització tau-
les de valors 

Han realitzat cor-
rectament les tau-
les de valors de to-
tes les funcions. 

Han realitzat totes les 
taules de valors però 
hi ha algun error o 
falta algun valor. 

Han realitzat mínim 3 
taules de valors amb 
errors o sense. 

Han realitzat menys 
de 3 taules de va-
lors amb errors o 
sense. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1 

Qualitat del tre-
ball 

L’informe escrit és 
de bona qualitat, 
coherent i ben pre-
sentat. 

L’informe escrit és 
bo, té coherència 
però no totes les 
parts són correctes. 

L’informe escrit és ac-
ceptable. 

L’informe escrit no 
té coherència, ni 
bona presentació i/ 
falten parts. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1 

Autoavaluació 

L’alumne/a creu 
que té un bon co-
neixement del te-
mari i ha participat 
activament en el 
treball amb una ac-
titud col·laborativa. 

L’alumne/a creu que 
té un coneixement 
mitjà- alt del temari 
però ha participat ac-
tivament en el treball 
amb una actitud 
col·laborativa. 

L’alumne creu que té 
un nivell mitjà i la impli-
cació ha estat suficient. 

L’alumne/a creu que 
té un nivell de co-
neixements baix i/o 
no ha participat en 
el treball. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1.5 

Avaluació dels 
companys 

Els seus companys 
creuen que aporta 
idees, ajuda als 
companys i treba-
lla. 

Els seus companys 
creuen que aporta 
idees, treballa però 
no ajuda molt als 
companys. 

Els seus companys 
creuen que aporta al-
guna idea, treballa sufi-
cient i a vegades ajuda 
als companys. 

Els seus companys 
creuen que no tre-
balla. 

1 o 0.75 o 
0.5 o 0 

*1.5 

Retard en l’entrega: penalització 0.2 * dia. 
Faltes d’ortografia: penalització 0.1 * falta. A partir de 10 faltes no es baixa més d’1 punt. 

-0.0 

Puntuació final 10 
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Annex VI 

Taula dimensions valoració de la proposta per part dels alumnes 

Dimensió Subdimensió Descripció Preguntes Tipus respostes 

Valoració de 
l’alumne 

Innovació 
Esbrinar si pensen que la pro-
posta és innovadora. 

Creus que el treball és in-
novador? 

Sí/No/No ho sé 

Satisfacció 

Avaluar el grau de satisfacció del 
treball. 

T’ha agradat realitzar 
aquest treball? 

Escala d’1 a 5 (1 
Gens, 5 Molt) 

Investigar si els agradaria repetir 
una proposta similar. 

T’agradaria fer més treball 
d’aquest tipus a l’assigna-
tura de matemàtiques? 

Sí/No/No ho sé 

Millores Conèixer possibles millores. 
Què canviaries del tre-
ball? 

Resposta oberta. 
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Annex VII 

Taules d’observacions sessió 1 i 2 
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